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Peppa Pig Marvellous Magnet Book
Join Peppa and George on an adventure in this Marvellous Magnet Book.Peppa
and her little brother George are having fun doing their favourite things. Including
going to the museum, a birthday party and having a sunny summer holiday! Join
in by reading the exciting stories and choosing the magnets to finish the pictures.
The Peppa Pig range of books are fun, interactive and educational, ideal for
encouraging children to start to read by themselves. Titles available from
Ladybird include: The Story of Peppa Pig, Peppa Pig and the Tooth Fairy, Findthe-hat Sticker Book and many more!
Peppa en George moeten naar bed. Oma en opa zijn op bezoek en oma zal een
verhaaltje vertellen. Peppa en George beloven te gaan slapen als het verhaaltje
uit is. Maar dat kan best even duren. Peppa en George moeten naar bed. Oma
en opa zijn op bezoek en oma zal een verhaaltje vertellen. Peppa en George
beloven te gaan slapen als het verhaaltje uit is. Maar dat kan best even duren.
Prentenboek met kleurrijke illustraties gebaseerd op de animatieserie. Vanaf ca.
3 jaar.
De Gruffalo waarschuwt zijn kind voor de Grote Gevaarlijke Muis in het bos,
maar de kleine gaat nieuwsgierig op pad. Hradkartonnen prentenboek met
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naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar
George krijgt van opa en oma Big een mooie dure dinosaurusballon. Maar dan
moet hij wel goed oppassen dat de ballon niet wegvliegt. Vanaf ca. 3 jaar.
George krijgt van opa en oma Big een mooie dure dinosaurusballon. Maar dan
moet hij wel goed oppassen dat de ballon niet wegvliegt. Vierkant prentenboek
met kleurrijke illustraties gebaseerd op de animatieserie. Vanaf ca. 3 jaar.
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste
leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de
meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwartwit e-readers. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als
er íets is waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt
Bram eigenlijk wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil
alle vakantie-ellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op
dag één geeft hij de KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene
ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt
in de meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden,
verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe
schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?
Bestsellerauteur M.J. Arlidge schrijft zijn eerste thriller buiten de Helen GracePage 2/5
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serie. ’De manier waarop Arlidge ogenschijnlijk moeiteloos eerst
verhaaltechnische problemen creëert en ze vervolgens even makkelijk weer
oplost, verraadt een lenige, creatieve geest.’ Het Parool Chicago wordt
opgeschrikt door de moord op twee jonge twintigers, beiden zijn gruwelijk
verminkt. Er wordt al snel gedacht aan een seriemoordenaar. De politie heeft
grote moeite om erachter te komen wie de dader is. Hij is berekenend en gaat
erg zorgvuldig te werk. Het enige verband tussen de twee moorden is een jonge
vrouw, Cassie. Zij beweert dat ze voorafgaand aan de moorden al wist wanneer
deze zouden plaatsvinden. Vanaf het moment dat Adam Brandt Cassie op het
politie-bureau ontmoet, is hij door haar gefascineerd. Alles wat zij hem vertelt,
maakt dat hij twijfelt aan zijn deskundigheid. Dan loopt Cassie naar buiten,
knoopt een sjaal voor haar ogen en steekt blind de straat over, dwars door het
verkeer. Als hij haar na afloop vraagt waarom ze niet bang was te
verongelukken, antwoordt ze: ‘Omdat jij mij zal doden.’ In de pers ‘Steengoed
boek dat apart van de serie gelezen kan worden.’ De Gooi- en Eemlander
‘Zonder Helen Grace, maar opnieuw bloedstollend.’ ???? Hebban.nl ‘Een
gruwelijk spannende thriller. Begin erin wanneer je voldoende tijd hebt, want
wegleggen is geen optie!’ ????? Vrouwenthrillers.nl ‘Sterk visuele hoofdstukken
met een hoog adrenalinegehalte.’ Algemeen Dagblad ‘Doet niet onder voor
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Karin Slaughter. De plot zit prima in elkaar, tot en met de ontknoping.’ Trouw
Verzamelbundel met dertig verhalen over de rode kater Dikkie Dik. Vierkant prentenboek met
grote, eenvoudige tekeningen in aquarel. Met dvd met vierentwintig verhalen, spelletjes en een
liedje. Vanaf ca. 2 jaar.
Gabriel Davids krijgt een mysterieus e-mailbericht dat verwijst naar zijn Palestijnse vader, die
dertig jaar geleden spoorloos is verdwenen. Het bericht is afkomstig van een antiquair uit
Jeruzalem, die hem dringend uitnodigt een pakket in bezit te komen nemen dat zijn vader bij
haar bezorgd heeft. Ondanks zijn weerzin tegen de vader die hem als klein kind heeft
achtergelaten, stapt hij op het vliegtuig. De beslissing om af te reizen naar de heiligste stad ter
wereld werpt hem een zeldzame en zeer kostbare oude Joodse munt en een prachtige vrouw
in de schoot, maar hij belandt ook in een levensgevaarlijke zoektocht naar zijn verloren vader.
Diens verdwijning blijkt het gevolg te zijn van machtige krachten die voor niets terugdeinzen
om hun positie zeker te stellen. Gabriel stort zich in een spannend avontuur dat hem leidt naar
plaatsen in het Midden-Oosten en Afrika. Hoe kwam zijn vader aan deze munt? En wat maakt
dat de onbekenden tot alles bereid zijn om dat kleinood te bemachtigen?
Peppa Pig: Marvellous Magnet BookLadybird Books

Peppa wil ook een bril, net als Pedro. Papa en mama nemen haar mee naar de
opticien, meneer Pony. Maar met Peppa’s ogen is niks mis! Vanaf ca. 3 jaar.
Peppa wil ook een bril, net als Pedro. Papa en mama nemen haar mee naar de
opticien, meneer Pony. Maar met Peppa's ogen is niks mis! Vierkant prentenboek
met kleurrijke illustraties gebaseerd op de animatieserie. Vanaf ca. 3 jaar.
Page 4/5

Read Free Peppa Pig Marvellous Magnet Book
Peppa big gaat naar het slaapfeestje van Zoe Zebra. Ze doen van alles, maar
slapen staat niet op het programma. Vierkant prentenboek met kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 3 jaar. Peppa big gaat naar het slaapfeestje van Zoe Zebra.
Ze doen van alles, maar slapen staat niet op het programma. Vierkant
prentenboek met kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 3 jaar.
Hoera, Peppa! Hoera, Peppa!
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