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The Dinosaur That Pooped Daddy
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen
vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend
moesten eten,’ zei Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee
vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor ons samen, en
één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen we eenden!’
zei Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar heeft.’ Meneer
Vos zou niet zoveel praatjes hebben als hij had geweten
dat de boeren Bolus, Bits en Biet hem op dat ogenblik
opwachten. Ze liggen achter een boom bij de ingang van
het hol, een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn
vastbesloten om Meneer Vos dood te schieten, uit te
hongeren of uit te graven, al duurt het nog zo lang...
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids De fantastische Meneer Vos won
in 1972 een Zilveren Griffel en is nog steeds alom
geliefd. Een geweldig verhaal van meesterverteller Roald
Dahl, met prachtige tekeningen van Quentin Blake.
De tien speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed
ligt, belanden stuk voor stuk op de grond; gelukkig
komen zij allemaal terug. Prentenboek met illustraties in
gedekte kleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, om tot
tien te leren tellen.
THE SECOND BOOK IN THE BESTSELLING EVE OF
MAN TRILOGY AND NO. 1 SUNDAY TIMES
BESTSELLER - EVE AND BRAM HAVE ESCAPED,
BUT CAN THEY SURVIVE? Eve is the last girl on earth.
For the last sixteen years, Eve has been a prisoner.
Guarded by the Mothers. Trapped by her fate. Watched
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by the world. Until she took her chance, and escaped.
Eve finally has the freedom she has wanted for so long,
and with Bram she has the love. But both come at a
price. In this dangerous new world beyond the Tower,
the regime is only ever one step behind. And, together
with the desperate rebel group fighting against them, Eve
has found herself in more danger than she ever could
have imagined. With everything stacked against them,
can Eve and Bram survive? Praise for Eve of Man 'A
Hunger Games-esque novel . . . a compelling read' The
Mail on Sunday 'Set in a dystopian future that has seen
no girls born for 50 years . . . This promises to be one of
the big books of the year. You'd be a fool to miss it' Heat
'This chilling dystopia is at heart a love story, and the
vivid characterisation has you rooting for the duo from
page one' CHILDREN'S BOOK OF THE MONTH Mail on
Sunday 'A thoughtful, and excellent read' The Sun
Nijntje droomt dat ze koningin van heel konijnenland is.
Prentenboek met eenvoudige, dikomlijnde tekeningen in
vooral primaire kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie.
Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is.
Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en
ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit.
Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen
schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg.
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone
school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem
en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één
meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
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afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J.
Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika
was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers
campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer
dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het
hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian
`Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot
tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam
pareltje, prachtig geschreven en met personages die
zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van
St.-Joris de draken bijna uitgeroeid. Maar ze zijn er nog
steeds, en hun aantal neemt zelfs toe onder de ijzeren
heerschappij van Talon. Ember en haar broer Dante zijn
jonge draken die voor het eerst worden losgelaten in de
mensenmaatschappij. Eén zomer lang mogen ze als
gewone tieners van hun relatieve vrijheid genieten vóór
Talon beslist over hun toekomst. Broer en zus vermaken
zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar vooral
de opstandige Ember wordt nauwlettend in de gaten
gehouden. Een van haar nieuwe vrienden is de knappe,
serieuze Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in
haar buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is
opgevoed met maar één doel: hij moet draken die zich
verborgen houden tussen de mensen opsporen en
vernietigen... 'Een spannend fantasyverhaal over een
opstandige, nieuwsgierige jonge drakin die op zoek is
naar haar identiteit en de waarden en normen waar ze
voor wil staan. Een echte pageturner vol actie, geheimen
en romantiek.' - NBD Biblion
Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in de
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dierentuin ziet, maar een kleurtjesolifant! Hij lijkt op een
lappendeken van allemaal gekleurde blokjes. Alle
olifanten vinden Elmer aardig en ze hebben veel lol
samen. Toch besluit hij op een dag dat hij liever grijs wil
zijn, zoals een gewone olifant. Maar is het niet heel saai
als iedereen er hetzelfde uitziet?
Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton,
pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak
heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield)
zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik
ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie
zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn
oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al
gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en
rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie
langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft
opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie
vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te
verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons
draak met zich meedraagt? uiten!
Samenvattingen van vijftig als klassiek te beschouwen
boeken over psychologie, met speciale aandacht voor de
spirituele kant van de psychologie of psychiatrie.
Once upon a poop . . . Our fearless heroes are back! Danny
and Dinosaur are convinced that a damsel in distress needs
their help... the only problem is, they aren’t sure where she
actually is. So they set off through Fairy Tale Land to track
her down, but things don’t go exactly to plan... Can Dinosaur
make it through Fairy Tale Land without eating everything in
sight? And do all princesses really need to be rescued?
Packed with prehistoric cheekiness, punchy girl power and, of
course, lots and lots of poop! ----- From the totally gross
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imaginations of bestselling authors Tom Fletcher and Dougie
Poynter (and with disgustingly glorious artwork from Garry
Parsons) the Dinosaur That Pooped series are full of laugh
out loud rhymes and more poop than you can cope with!
THE SUNDAY TIMES BESTSELLER! Danny and Dinosaur
sailed out to sea on a ship that was crooked and old. With a
map in Dan's hand of a faraway land, where a pirate had
buried his gold . . . So begins this hilarious, swashbuckling
adventure for Tom Fletcher and Dougie Poynter's much-loved
characters Danny and Dinosaur! This poop-filled
extravaganza is brought to life by the preposterously talented
illustrator Garry Parsons, and the brand new sea-shanty
rhythm is perfect for reading out loud. Join Danny and Dino
on this rollicking, rhyming delight, packed with action and
adventure, pirates and peril...plus some very silly surprises! A
brilliant book for children new to this ridiculously funny picture
book series, and a fun new reading experience for all those
who loved: The Dinosaur that Pooped Christmas The
Dinosaur that Pooped a Planet The Dinosaur that Pooped the
Past The Dinosaur that Pooped the Bed The Dinosaur that
Pooped a Princess
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij
ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar
dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de
Kerstman misschien helpen? Prentenboek met vrolijk
gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is
hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes.
Oblong prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en een
tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Yo ho ho! Danny and Dinosaur are sailing the high seas
looking for treasure and adventure - but will the perils of Skull
Island prove too perilous for this very HANGRY dinosaur?
Een angststoornis maakt het dagelijks leven van de
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veertienjarige Audrey behoorlijk lastig. Ze heeft baat bij de
gesprekken met haar psycholoog, maar ze komt pas echt tot
bloei wanneer ze Linus ontmoet, een teamgenoot van haar
oudere broer. Linus snapt haar. Audrey kan met hem over
haar angsten praten zoals ze dat nog nooit met iemand
anders heeft kunnen doen. Sophie Kinsella schreef een
inspirerende jeugdroman waarin vriendschap, romantiek en
humor de weg naar herstel zijn voor een meisje dat te
kampen heeft met fobieën. Ze wordt daarbij geholpen - en
soms gehinderd - door haar chaotische familieleden.
Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de
megapopulaire serie van Cressida Cowell, waarvan
wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019
verschijnt deel 1 nu als filmeditie. Eerder bracht filmgigant
DreamWorks twee films gebaseerd op deze serie naar het
witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste film
over de niet zo stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje.
Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt het eerste deel
van deze boekenserie in een nieuw jasje, voor een nieuwe
generatie jongens en meisjes! De boeken van Cressida
Cowell zijn bekroond met diverse prijzen, waaronder de
belangrijke Blue Peter Award. In 2018 verscheen het eerste
deel van Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars
van Ooit. ‘Als je de maffe maar o zo geweldige How to Train
your Dragon¬-serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de
grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The
Guardian

The electrifying number one bestselling adventure from
the author of The Christmasaurus and The Creakers,
Tom Fletcher! Franky can't wait to move to his new town
- although he wishes he didn't have to leave his best
friend Dani behind. But everything changes after the
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storm, when strange green lightning and powerful
thunder crash down on the town. From that night on, the
kids who live on Franky's street start to change. One by
one, they become a little odd. A little unusual. A little...
magical. Franky's always wanted to be part of an
amazing gang - just like his hero, super-spy Zack
Danger! And soon, he realises that there's real danger in
store for himself and his new friends. And so the Danger
Gang is born...
The Christmasaurus is back! Get ready for the magical
NEW festive adventure from bestselling author and star
of BBC's Strictly Come Dancing, Tom Fletcher! You
know about the Naughty and Nice List, right? Santa's topsecret tracker that he ALWAYS checks twice? Well, this
year, the Christmasaurus is on a mission to track down
children who have found themselves on the Naughty List
to help them put wrongs to rights, naughty to nice! This is
a story about mischievous kids learning the error of their
ways, but it's also about sharing the true spirit of
Christmas and realising that sometimes things aren't
quite as they first appear... Everyone loves The
Christmasaurus! 'Redemption, magic and gleeful
silliness' - The Observer 'Genius' - The Sun 'Grown-up
readers will love reading this charming, heart-warming
book aloud' - The Daily Express Also by Tom Fletcher
The Christmasaurus The Christmasaurus and the Winter
Witch The Creakers The Danger Gang
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
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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.
Het waargebeurde en unieke verhaal van een trouwe
hond die een jappenkamp als krijgsgevangene
overleefde en ander gevangenen de moed gaf om de
verschrikkingen te doorstaan. 'Een buitengewoon en
aangrijpend verhaal van een unieke held tussen
medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een
loyale Britse Pointer genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub
schetst uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk
en soms inspirerend - die een rol speelden in de saga
van Judy.' - Boston Globe
Meneertje Nieuwsgierig steekt zijn neus altijd in
andermans zaken. Dat vinden de andere mensen in het
dorp helemaal niet leuk. Ze besluiten hem een lesje te
leren dat hij niet snel zal vergeten. Meneertje
Nieuwsgierig is het achttiende deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de
volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft,
verandert het van kleur. Maar pas op, als je het boek
kantelt, rollen de bolletjes naar een kant. Interactief
prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf
ca. 4 jaar.
The perfect Father's Day gift for cheeky dads! A very
funny short Dino story in board book format with just 12
pages, this book is a wonderful introduction to the series
for very young children. Count down from 10 to 1 with
Danny and Dino as they look for Daddy's hiding place.
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But, wait, what's that rumbling in Dino's tummy? "A work
of genius" The Bookseller on The Dinosaur That Pooped
Christmas
Mijn naam is Ethan Chase. En of ik ooit mijn achttiende
verjaardag zal halen, is nog maar de vraag. Want ik zit
dik in de problemen. Toen ik nog maar een kleuter was,
werd ik ontvoerd door de fae en meegenomen naar hun
magische wereld vol vreemde en wrede wezens. Ik werd
gered door Meghan, mijn zus, die nu koningin is van het
IJzerrijk. Sindsdien heb ik geprobeerd de fae te negeren
en nóóit te laten merken dat ik ze kan zien, want hoe
minder je opvalt, hoe veiliger het is. Stom genoeg heb ik
het verpest. Ik wíst gewoon dat ik me niet had moeten
bemoeien met de problemen van Todd, een half-phoeka,
die zich de woede van de fae op de hals heeft gehaald.
Nu kan ik me niet meer afzijdig houden - helemaal niet
nu een groot en lang vergeten gevaar almaar dichterbij
komt... Maar wat pas echt stom is, is dat ik verliefd ben
geworden op Kenzie, het mooiste meisje van school,
waardoor zij nu ook groot gevaar loopt...
De jonge vleermuis Schim gaat op zoek naar zijn vader en
komt terecht in een reusachtig geheimzinnig
mensenbouwwerk. Hij vertrouwt het echter niet. Vanaf ca. 10
jaar. Vervolg op: Zilvervlerk.
This is the electrifying dystopian love story, the first in the
trilogy by bestselling authors Giovanna and Tom Fletcher. '. .
. ONE OF THE BIG BOOKS OF THE YEAR. YOU'D BE A
FOOL TO MISS IT' HEAT ______________ Eve is like any
other teenage girl . . . Except that the fate of the entire world
lies on her shoulders. She's the first girl born in fifty years.
She's the answer to their prayers. She's the final hope. Which
means she has one function alone . . . At sixteen, Eve must
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face her destiny and make a choice. She will choose a man,
one out of three carefully selected suitors. But what about
Bram? The future of the planet hangs on Eve making the right
choice. Will she? COULD YOU CHOOSE BETWEEN LOVE,
AND THE FUTURE OF THE HUMAN RACE?
Blood of Eden Deel 1 Allie doet het onmogelijke: ze sterft om
te kunnen overleven. De zeventienjarige Allie moet zien te
overleven in een verwoeste wereld waarin vampiers de macht
hebben. Nadat een van haar voedselstrooptochten haar bijna
fataal is geworden, laat meestervampier Kanin haar kiezen:
sterven of een vampier worden. Ze kiest voor het laatste, en
dat brengt weer heel andere problemen met zich mee. Wat
het betekent om een vampier te zijn, merkt ze pas echt als ze
verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér menselijke Zeke.
Wat zal er gebeuren als hij erachter komt wat ze werkelijk is?
Haar hart mag dan niet meer kloppen, maar dat wil niet
zeggen dat het niet gebroken kan worden...
Hannah Shah is de dochter van een Pakistaanse imam, een
zeer gerespecteerd figuur in de lokale moslimgemeenschap
in het noorden van Engeland. Haar vader lijkt te leven als een
voorbeeldige, vrome moslim, maar achter de voordeur,
verborgen voor de buitenwereld, regeert hij als een tiran.
Hannah wordt op brute wijze door hem mishandeld en
misbruikt. Uit angst houdt Hannah haar mond, tot ze op haar
zestiende uitgehuwelijkt dreigt te worden. Ze loopt weg van
huis en duikt onder. Vanaf dat moment is Hannah Shah haar
leven niet meer zeker. Haar vader heeft gezworen dat zij een
gepaste straf voor afvalligen niet zal ontlopen. De dochter
van de imam geeft een ontluisterend beeld van een
ogenschijnlijk voorbeeldig moslimgezin. Maar het is bovenal
het inspirerende verhaal van een dappere jonge vrouw die
durfde te ontsnappen uit de verstikkende gevangenis van
haar jeugd.
Deel 1 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon
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Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt
de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. De
zeven zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te
blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun
geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. Ze hebben geen wapens. Er komt
geen hulp van buitenaf. Ze zijn op zichzelf en op elkaar
aangewezen. En iedereen om hen heen probeert hen te
vermoorden.
De beer Winnie de Poeh en zijn vrienden uit het bos beleven
samen met Christoffer Robin allerlei spannende avonturen
Daddy!Red Fox Picture Books
Dit najaar verschijnt het tweede boek van online celebrity Zoe
Sugg. AKA Zoella. Haar eerste boek Girl Online (januari
2015) is wereldwijd een groot succes. Zoe beschrijft in haar
boeken het leven van een blogster die blogt over jongens,
schooldrama's, vriendinnen, familie en de minder leuke
momenten in haar leven. Het is niet autobiografisch, maar
Zoe weet natuurlijk als geen ander waar ze het over heeft.
The spellbinding sequel to Tom Fletcher's bestselling magical
adventure, The Christmasaurus. 'She is the best-kept
Christmas secret of all,' whispered Santa Claus. 'Which is
surprising, because Christmas itself would not exist without
her. She is older than time itself, yet still as young as
tomorrow. She is known only as the Winter Witch.' One year
has passed since William Trundle's incredible adventure with
the most extraordinary dinosaur: the Christmasaurus. Now,
William is swept back to the magical North Pole, where he
meets the mysterious, icy Winter Witch - whose power to
control time allows Santa Claus to make the long journey all
around the world every Christmas Eve. And when they learn
that the fate of Christmas itself hangs in the balance, William
Page 11/14

Read Free The Dinosaur That Pooped Daddy
and the Christmasaurus must work with the Winter Witch to
protect it... Full of magic and music, humour and heart, and a
friendship like no other, The Christmasaurus and the Winter
Witch is the most enchanting Christmas read for the whole
family.
Sian Bishop heeft zich maar één keer in haar leven roekeloos
gedragen en daar heeft ze haar geweldige zoontje Rory aan
overgehouden. Ook al heeft ze geen spijt van de wilde nacht
die haar leven veranderde, toch is ze voorzichtiger geworden.
Ze laat zich door Richard, een degelijke, rijke vriend,
overhalen om de chaos van Londen te verruilen voor een
schattig huisje in het dorp waar ook hij woont. Als blijkt dat
Richard verliefd op haar is, overweegt ze op zijn avances in
te gaan. Dat is wel zo verstandig. Sian sluit al snel
vriendschap met haar oudere buurvrouw Fiona en ze blaast
haar meubelbedrijfje nieuw leven in. Maar het is op slag
gedaan met al haar goede voornemens als Fionas zoon op
een prachtige zomeravond thuiskomt na een lange reis. Gus,
wereldreiziger en hartenbreker, is charismatisch, woest
aantrekkelijk en een volslagen verkeerde keus voor een
alleenstaande moeder. Het is alleen niet de eerste keer dat
hun paden elkaar kruisen Over de boeken van Katie Fforde:
Ouderwetse romantiek op zijn best. Elle Fijn om bij weg te
dromen. Flair Een sprookjesachtig, licht humoristisch boek.
Cosmopolitan Katie Fforde woont in Gloucestershire met haar
man en haar kinderen. Haar oude hobbys, strijken en het
huishouden doen, zijn inmiddels vervangen door zingen,
flamencodansen en racen met de hondenslee. Zo blijft ze fit,
zegt ze zelf. Zomerliefde is haar zeventiende boek.
Hond Rintje verdwaalt in een groot warenhuis, zodat mama
en alle anderen lang naar hem zoeken. Prentenboek met
humoristische tekeningen in kleur en zoekelementen. Vanaf
ca. 4 jaar.
Lucy Dungston has woken up to find all the grown-ups in her
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town have disappeared. Lucy's friends are thrilled there are
no more grown-ups. They're running wild! They're building
roads of trampolines, and eating cereal for every meal. But
Lucy wants her mum back, and nothing is going to stop her.
Even if it means having to venture into the strange, upsidedown world of the mysterious monsters under her bed... And
the upside-down world isn't the most hygienic of places . . .
__________ Tom Fletcher's bestselling story is packed with
amazing illustrations by the disgustingly talented Shane
Devries. It's the perfect spooky (and slightly gross) tale for
Halloween! Praise for The Creakers: 'A stonkingly good
novels for the over-sevens . . . gleeful descriptions of
malodorous underworld creatures, it's both a compelling
adventure and a nuanced celebration of friendship and family
love' The Guardian 'The illustrations are stunning and the
storyline is full of twists and great ideas' R Patterson, Toppsta
Reviewer '10 out of 10 bum trumps!' Guff the Creaker
De mol die op zoek gaat naar degene die op zijn kop heeft
gepoept, komt heel wat over de ontlasting van diverse dieren
te weten. Pop-upprentenboek met paginagrote
kleurkrijtillustraties en beweegbare elementen. Vanaf ca. 3
jaar.
Een Sep Seti-mysterie. Sep volgt inspecteur Tingieter naar
een vuurtoren vol geheimen, geesten en een raadselachtige
moord. Krijgt Sep de waarheid boven tafel? En zijn magische
talent onder controle? De pechvuurtoren is het tweede
spannende deel in de Sep Seti-trilogie van Nicki Thornton.
Een magische whodunit, geschikt voor jonge detectives van 9
jaar en ouder. Sep worstelt met zijn nieuwe leven: hij is niet
de keukenhulp, maar eigenaar van hotel De laatste kans.
Geen doodgewone jongen, maar zoon van een berucht
magiër. Wanneer inspecteur Tingieter langskomt met een wel
heel aanlokkelijk voorstel, volgt Sep hem naar een
pechvuurtoren vol geheimen, geesten en een raadselachtige
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moord. Krijgt hij de waarheid boven tafel? En zijn magische
talent onder controle?
The Christmasaurus is a story about a boy named William
Trundle, and a dinosaur, the Christmasaurus. It's about how
they meet one Christmas Eve and have a magical adventure.
It's about friendship and families, sleigh bells and Santa,
singing elves and flying reindeer, music and magic. It's about
discovering your heart's true desire, and learning that the
impossible might just be possible . . .
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?
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