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Stories For Children
This popular series addresses the needs of primary
teachers, teacher trainers, and trainee teachers.
Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die
alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles
wat goed was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om
hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te
drijven met de engelen, maar onderweg barstte de
spiegel en de scherven verspreidden zich over de
wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden
andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke
mensen kregen kleine scherfjes in hun ogen of in hun
hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit
overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn
buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de
sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875)
was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is
beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde
sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De
kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige
tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge
eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald
naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind
of volwassene die niet bekend is met zijn speelse
personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt
voor het toneel en het witte doek, met name door Disney
in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en
"Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De
sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage
aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd
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als Internationale Kinderboekendag.
This colorfully illustrated multicultural Korean children's
book presents Indian fairy tales and other folk
stories—providing insight into a rich literary culture.
Korean Children's Favorite Stories is a captivating
collection of Korean folktales for children which are still
being told, just as they have been for generations. Some
are Korean-specific, while others echo those told in other
countries. Written with wit and pathos, they unveil the
inevitable foibles of people everywhere and expose the
human-like qualities of animals and the animal-like
qualities of humans. Pulsating with the rhythm of life and
the seasons, these Korean fables transport the reader to
a wonderland where ants talk, a baby rabbit outwits a
tiger, a tree fathers a child, and a toad saves a whole
village. Korean stories include: The Story Bag The
Pheasant, the Dove, and the Magpie The Bridegroom's
Shopping The Bad Tiger The Great Flood The Pumpkin
Seeds The Grateful Tiger The Three Princesses And
more… The Children's Favorite Stories series was
created to share the folktales and legends most beloved
by children in the East with young readers of all
backgrounds in the West. Other multicultural children's
books in this series include: Asian Children's Favorite
Stories, Indian Children's Favorite Stories, Indonesian
Children's Favorite Stories, Japanese Children's Favorite
Stories, Singapore Children's Favorite Stories, Filipino
Favorite Children's Stories, Favorite Children's Stories
from China & Tibet, Chinese Children's Favorite Stories,
Balinese Children's Favorite Stories, and Vietnamese
Children's Favorite Stories.
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Vier studenten, vier geheimen, één moord De
zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs
beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan
dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire
medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij
onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en
Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel
van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels
en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn
dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie
van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te
verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben,
om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld
zouden worden. En een van hen liegt.
'De Reuzenkrokodil' is een fantastisch kinderboek
volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen in kleur van bekroond illustrator
Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone,
tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of
tablet zie je bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book
is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. In de grootste, bruinste,
modderigste rivier van Afrika lagen twee krokodillen met
hun koppen net boven het water. Een van de krokodillen
was reusachtig. De andere was niet zo groot. ‘Weet je
waar ik vandaag zin in heb voor mijn middageten?’
vroeg de Reuzenkrokodil. ‘Nee,’ zei de Nietzogrote.
‘Waarin dan?’ De Reuzenkrokodil grijnsde met wel
honderd scherpe witte tanden. ‘Voor het middageten,’
zei hij, ‘zou ik vandaag een lekker mals jongetje lusten.’
Terwijl de Reuzenkrokodil allerlei stiekeme plannetjes
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bedenkt om zich te vermommen, schakelt de Nietzogrote
gauw de hulp van de andere dieren in. Ze willen de
Reuzenkrokodil tegenhouden op zijn jacht naar malse
kindertjes... 'De Reuzenkrokodil' is volledig in kleur
geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de
beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
*** 55% discount for bookstores! now at $32.95 instead
of $44.95 *** Does your child find it hard to relax at
bedtime and get proper sleep? Do you want them to drift
off naturally and get all the rest they need? Do you also
want to fire their imagination through stories? Your
customers will never stop using this great cookbook!
Sleep is one of the most important things for young
children. It helps them grow, gives them the energy they
need for the day ahead and allows overactive little minds
to rest and recharge. For hundreds of years, reading to
children at bedtime has been an important part of helping
them to relax and drift off to sleep in a natural way. This
book, Bedtime Stories for Kids, provides you with a
collection of stories that will help your child to fall asleep
quickly and get that proper night's sleep, with tales that
include: Ø DEEP INTO MEXICO'S COUNTRY Ø HIS
SPADE Ø THE POODLE AND THE DONKEY Ø THE
BLACK AND WHITE KITTEN Ø SAY PLEASE Ø THE
RAVEN AND THE CROW Ø And many more... This
fabulous collection of children's literature is perfect for
helping children to relax, learn the importance of
mindfulness and let them use their imagination to its full
potential. It is ideal for a bedtime read but the stories can
be told wherever and whenever you like, such as a rainy
day, a car journey or when you want to calm your child
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after an exciting day. Scroll up and click Add to Cart for
your copy now!
Geloof jij dat een vis wensen in vervulling kan laten
gaan? Op een dag vangt een visser een vis die dat kan
in ruil voor zijn vrijheid. De man laat hem gaan, maar
vergeet een wens te doen. Zijn vrouw ziet het wel zitten
om in een huisje te wonen en stuurt de visser terug. De
vis vervult haar wens, maar nu wil ze graag een kasteel!
Zelfs dat is niet goed genoeg en ze stuurt haar man weer
op pad - ditmaal omdat ze koningin wil worden! Denk je
dat ze ooit tevreden is en dankbaarheid zal tonen?
Ontdek het in ‘Van de visser en zijn vrouw’ van de
Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen.
‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’
behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige
later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid
met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje',
'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde
broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond als
taalkundigen een buitengewone collectie na van
sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al
vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de
sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste
van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de koning.
De spiegel vertelt haar altijd dat zij het allermooiste is,
totdat op een dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot
mooiste wordt verklaard. De koningin ziet groen van
jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te
vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt,
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probeert de koningin zelf om haar te vergiftigen. Zullen
de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De
Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in
het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’,
‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun
bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn
verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de
klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’
en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit
Duitsland lieten met hun achtergrond als taalkundigen
een buitengewone collectie na van sprookjes en
legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle
Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes
worden verslonden in iedere levende taal.
Aan de hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal
en godsdienst van mensen uit verschillende landen
wordt getoond hoe anders iedereen is. Prentenboek met
gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf
ca. 8 jaar.
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
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deze razendsnelle manier van reizen. En vanaf 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.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines,
cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat
achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende
machines zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor
één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en
Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer
klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere
bouwwerkzaamheden.
This book Legendary Tales for Children makes a strong
case that well-chosen stories give children good role
models and increase their empathy for others. It doesn't
just hand children simplistic moral precepts, but give
them the opportunity to think about and discuss moral
choices. Legendary Tales for Children is a compilation of
50 one-page short stories for children. Language used is
elementary and simple. Each story comes with a
caricature type illustration in black & white to retain
interest of young readers. The moral at the end of the
story summaries precisely what the child is supposed to
learn! These stories educate children about a family,
tradition, ethos, social mores or share cultural insight or
a combination of all these. Thoughtful stories not only
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provide enjoyment, they also shape and influence lives
of children.We have published following books in this
series: *Legendary Tales for Children*Jungle Tales for
Children*Folk Tales for Children *Interesting Tales for
ChildrenRamayana Tales for ChildrenThese books don't
offer theoretical moral values or claim to preach to
children. They show the way!!
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.
Darius (ik-persoon) wordt gepest en is vaak depressief.
Zijn moeder is Iraans, zijn vader Amerikaans. Met zijn
vader kijkt hij vaak naar Star Trek en Darius spreekt dan
ook vloeiend Klingon. Als hij voor het eerst naar Iran
gaat om zijn familie te bezoeken, ontdekt Darius wat
vriendschap en je ergens thuis voelen betekenen. Vanaf
ca. 12 jaar.
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine
L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker
verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese
Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart
2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek
naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen
met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist
ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te
zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten
van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te
vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele
generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij
kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn
favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band
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opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit
boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht
van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De
Da Vinci Code en Oorsprong
Roodkapje wil haar zieke oma verrassen met wijn en taart.
Onderweg wordt ze zelf verrast door een wolf.
Prentenboekenbewerking van het bekende sprookje met
sfeervolle illustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit
bij een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen
bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal. Maanlicht IS
magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als
offer voor de heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de
gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol
naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit
keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met
maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan
besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de
jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer
haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen
eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al jaren
overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie
goed gebruiken en dat het echte kwaad veel dichterbij is...
‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan
dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals
Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The New York Times
Book Review Bekroond met de Newbery Medal voor het
mooiste kinderboek.
Iedereen kent inmiddels de legenden van de Grijze Jagers
van Araluen, maar niemand kende tot nu toe het hele
verhaal... Het moment is aangebroken om de laatste vragen
te beantwoorden en losse eindjes aan elkaar te knopen.
Heeft Halt de waarheid gesproken toen hij vertelde hoe Will
wees is geworden? En heeft Gilan ontdekt waar Morgaraths
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luitenant zich schuilhield na de strijd op de Driestappas?
Komt er een koninklijke bruiloft? Of slaat het noodlot alsnog
toe? Geïnspireerd door vragen en brieven van zijn lezers,
geeft John Flanagan antwoord op al die brandende kwesties
in de wereld van de Grijze Jagers. In De verloren verhalen
valt te lezen wat voorafging aan de gebeurtenissen die zijn
beschreven in de voorgaande tien delen van deze serie en
wat er nog gaat komen voor Will, Halt, Arnaut, Alyss,
Evanlyn, Gilan, en wat dacht je van die kleine, eigenwijze
pony? Een echte fan mag dit boek niet missen.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man
met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een
van de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere
gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of
haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren
ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal
gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net
als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst
van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander
leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had
nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te
ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan
vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde
Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft
allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een
snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
Ten short stories and seventy-one poems on a variety of
topics.
Aan de oevers van de rivier de Mississippi zoeken Tom
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Sawyer en zijn vrienden elke keer weer avontuur. Dan een
noodlottige nacht op het kerkhof waar ze getuige zijn van een
moord. De jongens leggen een bloedvloeiing af om nooit het
geheim te onthullen en ze vluchten weg om piraten te zijn op
zoek naar verborgen schatten. Maar wanneer Tom vast komt
te zitten in een grot, kan hij dan ongedeerd ontsnappen?
Raponsje wordt door een heks opgesloten in een hoge toren.
Gelukkig rijdt er op een dag een prins langs. Prentvertelling
bewerkt naar het bekende sprookje, met sfeervolle illustraties.
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
In the magic world of Fairy Tales live ogres and princesses,
pigs and children, kings and wizards, mice and ants, witches
and giants, the Mother Green Fairy with many fairy friends,
cicadas, ants, whales, grandmothers, mothers and loving
fathers with many other fantastic characters. The most
beautiful revisited classic fairy tales, alternating with
unpublished fairy tales, is collected in 3 volumes that are
beautiful to read and listen and they offer many ideas to
children, to relax and in a simple and light way and to face a
peaceful sleep. On each page, we can find simple texts to
discover the magic world of fantasy and it offers to children
many themes to reflect, and stories with a happy ending for a
constant and carefree growth. It ranges from totally
unpublished fairy tales through la Fontaine, Aesop, Perrault,
the Grimm brothers and many other. All contained and well
alternated in about 150 short stories, stories and nursery
rhymes. Age of reading: 1 years and up.
Focusing on his evocative and profound references to
children and their stories, Children's Stories and 'Child-Time'
in the Works of Joseph Cornell and the Transatlantic AvantGarde studies the relationship between the artist's work on
childhood and his search for a transfigured concept of time.
This study also situates Cornell and his art in the broader
context of the transatlantic avant-garde of the 1930s and 40s.
Page 11/16

Where To Download Stories For Children
Analisa Leppanen-Guerra explores the children's stories that
Cornell perceived as fundamental in order to unpack the
dense network of associations in his under-studied
multimedia works. Moving away from the usual focus on his
box constructions, the author directs her attention to Cornell's
film and theater scenarios, 'explorations', 'dossiers', and bookobjects. One highlight of this study is a work that may well be
the first artist's book of its kind, and has only been exhibited
twice: Untitled (Journal d'Agriculture Pratique), presented as
Cornell's enigmatic tribute to Lewis Carroll's Alice books.
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met
een voorwoord van Midas Dekkers Mowgli, het mensenkind
dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven; zijn
vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal
onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de beroemde
animatiefilm van Disney. Maar weinig mensen zijn bekend
met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan de
film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling
verhalen en gedichten met de jungle als thema, waarvan de
verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit
oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen
ervaringen als kind in India om een universum te scheppen
dat van grote invloed is geweest op de verbeelding van
generaties lezers.
Nikolas woont met zijn vader in Finland, waar ze het niet al te
ruim hebben. Wanneer Nikolas' vader de kans krijgt om veel
geld te verdienen, neemt hij die meteen aan. Hij gaat op reis
naar het noorden om te helpen bewijzen dat Elfhelm, het
legendarische elfendorp, echt bestaat en laat Nikolas achter
bij de kwaadaardige, kinderhatende tante Carlotta. Het duurt
niet lang voor Nikolas het niet meer uithoudt en op zoek gaat
naar zijn vader.
De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed
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verzamelen voordat hij een vos van zijn kiespijn wil afhelpen.
Prentenboek, met kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4
jaar.
Prentenboekje in tere kleuren over een kikker die veel pech
heeft als hij baarsjes probeert te vangen, maar 's avonds toch
een gezellig etentje heeft.

De fabels van Aesopus / druk 1
Zestig fabels van de Griekse dichter Aesopus
(waarschijnlijk 6de eeuw vóór Chr.) worden naverteld.
Prentvertelling met paginagrote kleurenillustraties.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 t/m 11
jaar.
'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren
Griffel. Een geweldig 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 Androidbesturingssystemen. Daantje is aardig, slim, oplettend
en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen,
samen met zijn vader, een geweldig verteller en een
genie op het gebied van vliegers. Net als de dorpsagent
en de domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe
een fazantje omdat het zo vreselijk spannend is... en
lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks
een jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn
vader bindt Daantje de strijd aan met deze gluiperd.
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een
onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk
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is het een spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de
harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge.
Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het
bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat
hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft
het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur
aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis
gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes,
Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken.
De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had
Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet
alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd
het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en
opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde
geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en
vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden,
heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een
harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de
ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is
een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn
boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied
van film, televisie en theater. Als auteur schreef Dickens
met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak
gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn
werken een bijzonder oog voor de armen, vooral
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kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn
kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine
Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef hij kort
proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en
avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor.
Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste
broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast
een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor
Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen
zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven
in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en
andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld
kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd.
Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in
handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent
bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test
van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een
heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met
verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
Does your child have a hard time falling asleep at night?
Would you like your child to learn mindfulness skills that
will allow them to thrive in life? For kids, the unfortunate
consequences of growing up in our busy, tech-connected
society is that human connection suffers, focus suffers,
mental health suffers, and sleep suffers. The better
solutions for your kids wellness are mindfulness
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practices that are a scientifically proven to improve all of
the above. Thanks to these fantastic stories your child
will take a journey in their imagination, far up into the
night sky, and into outer space itself. Don't wait any
longer! Buy book now and keep your children calm and
relaxed!
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