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This eBook has been optimised for viewing on colour devices. Peppa and her family are following animal footprints. Daddy Pig has a map, but somehow they still manage to get
themselves lost! How will they make it back to the car to have their picnic? Find out in this new Peppa Pig adventure.
Kikker-klassieker waarin Kikker zijn vriendjes te hulp schiet. Het had al dagen geregend. De rivier was buiten zijn oevers getreden. Kikker, Varkentje en Eend logeerden bij Haas,
want het huis van Haas was het enige huis dat nog droog stond. Toen raakte het eten op. Kikker kon het best zwemmen en hij besloot hulp te halen, ondanks de gevaarlijke
stroming...
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.
David Zimmer, professor in Vermont, verliest zijn vrouw en twee zoontjes bij een vliegtuigongeluk. Hij is sprakeloos van verdriet. Op een avond ziet hij op televisie een stukje van een verloren
gegane stomme film, gemaakt door een komiek, Hector Mann. Voor het eerst in maanden moet hij lachen. En voor hij het weet heeft hij zich ingegraven in het leven van Mann, die van de
aardbodem verdween in 1929. Zimmer schrijft een studie van Manns werk en houdt zo het verdriet op draaglijke afstand. Een jaar na verschijning van het boek wordt hij uitgenodigd Mann te
komen bezoeken. Is dit een grap of leeft Hector Mann echt nog? Een met adembenemende precisie geschreven roman, die de lezer onderdompelt in een universum waar het komische en het
tragische, realiteit en verbeelding, geweld en tederheid samenvloeien.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En
wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
An enhanced read-along audio ebook from Ladybird. Peppa Pig and her family are enjoying a nature walk when they get lost. Can Peppa, George, Mummy Pig and Daddy Pig get safely back to the car for
their lunch? Read it yourself with Ladybird is one of Ladybird's best-selling series. For over thirty five years it has helped young children who are learning to read develop and improve their reading skills. Now,
for the first time, each title is also available as an ebook with synched audio. Each Read it yourself book is very carefully written to include many key, high-frequency words that are vital for learning to read, as
well as a limited number of story words that are introduced and practised throughout. Simple sentences and frequently repeated words help to build the confidence of beginner readers and the four different
levels of books support children all the way from very first reading practice through to independent, fluent reading. Each book has been carefully checked by educational consultants and can be read
independently at home or used in a guided reading session at school. Peppa Pig: Nature Trail is a Level 2 Read it yourself title, ideal for children who have received some initial reading instruction and can
read short, simple sentences with help.
Varkentje Bo kan alles, denkt hij. Als hij maar wil. Zoals een dennenbos omver blazen, vliegen en een ster plukken. Of heeft hij soms ook een beetje geluk? Prentenboek met paginagrote, expressieve
kleurenillustraties in gemengde techniek. Vanaf ca. 4 jaar.
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