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Poppy Dunbar ontmoet op haar vrijgezellenavond de man van haar dromen, maar heeft
ze daarom ook De Boot Gemist... Als Poppy Dunbar op haar vrijgezellenavond de
knappe Tom ontmoet, weet ze dat ze maar beter niet met Rob kan trouwen. Bij Tom
heeft ze namelijk het gevoel dat ze hem al haar hele leven kent, ook al heeft ze hem
pas één keer ontmoet. Poppy besluit een nieuw leven te gaan leiden in Londen, waar
ze intrekt bij de aantrekkelijke kunstenaar Caspar French. Maar hoe aantrekkelijk ook,
Poppy heeft geen oog voor Caspar. Zij denkt nog steeds aan Tom en of hun
ontmoeting voorbestemd was...
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger.
Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en
een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke
en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar
New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze
met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer
Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar
verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' van Elise Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet denken aan 'Sjakie
en de chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind is de
eigenzinnige directrice van de School voor Dochters van Drukke Ouders, die is
gevestigd in een vuurtoren. Haar motto is: het leven is één groot avontuur! Maar de vier
meisjes die door hun ouders naar deze school zijn gestuurd (in een doos, dat scheelt
tijd), zijn niet meteen overtuigd van haar bijzondere kijk op de dingen. Wát moeten ze
leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin van een reeks fantastische
avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek naar Dahlia, die in de lege, vijfde doos had
moeten zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is een bruisend voorleesboek
voor kinderen vanaf zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' is het begin van een nieuwe serie vol aanstekelijke avonturen die doen
denken aan de klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft en
illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk ontving ze verschillende
prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...] Alle lof
voor de prachtige potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred review
‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse bestsellerauteur van de
Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit wervelende avontuur, dat doet denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
Dikke bundel vol hockeyavonturen! Lezen over je favoriete sport is altijd leuk! Daarom
verschijnt dit voorjaar een fijne dikke bundel met drie hockeyverhalen voor een zacht
prijsje. De boeken Een topteam!, Hockeygeheimen en Hockeyhelden gaan over Suzan
en haar hockeyvriendinnen. Zij beleven in elk deel een sportief avontuur. Deze bundel
is uitermate geschikt voor meiden van zeven jaar en ouder die lekker willen lezen over
hun hobby én is zodoende zonder AVI-vermelding. Precies voor die groep die al (een
beetje) klaar is met de AVI-boekjes over hockey, maar nog niet toe is aan de
Page 1/3

Read PDF Manual Wiring 1jz Ge
10+-leesboeken over hun favoriete sport. Voor alle meiden die gek zijn op hockey
Dikke bundel voor een kleine prijs Leuk ook als cadeau voor al je hockeyvrienden!
Verzameling notities en aforismen van de Duitse filosoof (1892-1940).
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand,
stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme
kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft verbrand
en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en door
leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo gehavend is
als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te hebben. Maar is het wel
een echte vriendschap?
Hockeykriebels3-in-1Van Holkema & Warendorf
Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Suzan en haar vriendin Luna gaan voor het eerst
hockeyen in een achttal. Dan komt de fanatieke Britt hun team versterken. Britt is net verhuisd
omdat haar ouders zijn gescheiden, en ze heeft het daar behoorlijk moeilijk mee. Gelukkig
weten haar teamgenootjes Britt op te vrolijken. Ze verheugen zich erg op hun eerste wedstrijd.
Maar als het zover is, heeft Luna meer aandacht voor Suzans tweelingbroer Joost dan voor de
bal. En waarom speelt Britt ineens zo slecht? Lukt het de meiden dankzij de nieuwe mascotte
toch nog om te winnen?

Suzan speelt hockey, net als haar broer Joost. Als zijn team een nieuwe trainer
krijgt, is iedereen op de hockeyclub meteen weg van hem. Rogier is aardig en
grappig én hij heeft nog geen vriendin. Suzan en haar vriendinnen vinden hem
wel wat voor de moeder van Britt. Maar al hun pogingen om de twee samen te
krijgen, mislukken. Als Britt tijdens een wedstrijd op de familiedag een stick tegen
haar hoofd krijgt, wordt haar moeder zelfs boos op Rogier. Had hij, als scheids,
niet wat eerder kunnen fluiten? Lukt het geheime plan van de meiden nu nog
wel? Een topteam!, het eerste deel uit de serie Supersticks, werd getipt door de
Nederlandse Kinderjury 2009.
Suzan is uitgekozen als Mini van de week. Op zondag mag ze de wedstrijd
openen van het Dames 1-team. Ook wordt ze geïnterviewd voor het clubblad.
Superspannend allemaal! Omdat de wedstrijd pas 's middags wordt gespeeld,
gaat Suzan eerst nog met wat vrienden varen op de plas. Als ze terugroeien,
zien ze dat er een jongetje van de steiger valt. Suzans vriendin Luna bedenkt
zich geen moment, en springt in het water om hem te redden. Ze brengen het
jongetje gauw naar zijn moeder en vergeten helemaal de tijd. Lukt het Suzan nu
nog wel om als Mini van de week de eerste bal te slaan? Een topteam!, het
eerste deel uit de serie Supersticks, is getipt door de Nederlandse Kinderjury
2009.
Geesten, geraamten en donkere schaduwen... Wat doen zij in het
Weerwolvenbos? Dolfje Weerwolfje kan zijn ogen niet geloven. Het lijkt wel een
Griezelnacht! En wie is Ginder Geestenjager, met zijn koets van vuur en zijn
knallende zweep? Hij jaagt op griezelwezens... dus ook op weerwolven! Zijn
Dolfje en zijn weerwolfvrienden nog wel veilig? En waar komt die jongen in die
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rolstoel vandaan? Dit e-book is alleen geschikt voor tablets in verband met de
kleurenillustraties. U kunt deze niet lezen op een zwart-wit e-reader.
Suzan zit in de E2 en is gek op hockey. Maar Carlijn, die sinds kort in het team
speelt, wordt steeds fanatieker. Dat is niet goed voor de sfeer. Gelukkig heeft
Suzans teamgenoot Amber een leuke mededeling: haar vader heeft een oud
busje gekocht. Daarmee gaan ze voortaan naar elke uitwedstrijd. Was Britt er
nog maar bij, denkt Suzan. Die had dit écht leuk gevonden. Jammer genoeg
speelt Britt nu in de E1 en daarom ziet Suzan haar niet meer zo vaak. Intussen
wil Britt eigenlijk terug naar haar oude team, al kan ze in de E1 beter leren
hockeyen. Dit wordt een lastige keuze: kiest Britt voor vriendschap of presteren
op een hoger niveau?
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