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Whose Toes Are Those
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun
nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te
geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en
ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het
bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren
begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld... Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare
liefdesverklaring aan het bos.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar
voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is
aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent
handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus),
maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit
zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en
witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend
Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te
wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te
trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme
in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U
Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli,
auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun
kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders
misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me
echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
A vibrant, multicultural board book that celebrates a baby's sweet toes, for fans of Ten Tiny Fingers and Ten Little Toes. Parents
and children will enjoy this interactive board book that is perfect for celebrating the classic giggle-inspiring game of This Little
Piggy. Fun, rhyming text is paired with the bold artwork from beloved illustrator LeUyen Pham is full of toddler appeal.
The author of the smash hit, The Floor is Lava, is back with 101 fun-filled, boredom-busting games to occupy the whole family
during the summer holidays. Starting to get fed up of endless games of Would You Rather? Or is screen-time taking over your life?
Page 1/7

Online Library Whose Toes Are Those
Well, this is the book to bring everyone together, with an endless selection of creative games you can come back to time and time
again. You'll quickly find the right game to match ANY occasion with games for one, for pairs or for groups. Most are quick to set
up and require minimal equipment - ideal for anyone looking for straight up fun. Bored? Games! is the ultimate book of games to
keep everyone entertained. There's games for any occasion: * Rainy days * Around the table games * Single-player games *
Games for groups * Travel games * Summer holiday ideas NO BATTERIES REQUIRED.
"Bunny has some very ticklish animal friends. Whose toes are those is he tickling now? Flip open the top of each page to find
out"--Cover back.
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.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant
tijdperk. Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de
andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt
zich voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie
waar onze voorouders alleen maar van konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid.
Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over
de eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel
aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van
hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te
maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van
deze tijd.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In
‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van
Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die
universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over
de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een
intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel!
Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van
‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
This is a children's book designed to ask children to connect the pictures of toes to the appropriate animal or subject. The target
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age group is 18 months to 3 years of age. Parents can read the interact with this book until the child is of age to take it from the
parent's hands and enjoy the book on their own. This book includes, for the child, a feel good for accomplishment wording.
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd
van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent
schittert. Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective
Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de
vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft
zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij
geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit
moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze
heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike.
Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met tarotkaarten,
een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen
jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands
Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en mysterieus
in elkaar zitten. Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp
opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de
pagina’s in deze traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige,
bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin
van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke
vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson
in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs
werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en
in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Jende Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop op een beter leven voor
hemzelf, zijn vrouw Neni en hun zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt het geluk hem toe te lachen: hij krijgt een baan als
chauffeur van Clark Edwards, een topman bij Lehman Brothers, die van zijn nieuwe werkkracht punctualiteit, discretie en vooral
loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy Neni een riant betaalde baan als huishoudster. Hoop gloort op een betere
toekomst in de VS voor Jende en Neni. Maar er schuilen duistere geheimen in de wereld van de macht en het grote geld, en
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weldra ontdekken Jende en Neni barsten in de façades van hun werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn grondvesten door
de onverwachte val van Lehman, en als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de relatie met zijn vrouw Neni ook in het
gedrang. De levens van de Jonga's en de Edwards krijgen een dramatische wending, die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke
keuze plaatst. Met empathie, inzicht en droge humor vertelt Imbolo Mbue een meeslepend verhaal over de klassenmaatschappij,
raciale kwesties, het huwelijk en de valkuilen van de Amerikaanse Droom.
An animal print identification book for children
"Whose Toes are Those?" Follow a baby on his journey as he discovers his family by identifying their toes. Tag along as he
interacts with each member and learns about the importance of family. Keep your eye on the playful dog that cannot seem to stay
out of trouble and the caring bird that tries to help out. Take off your shoes and enjoy this fun, interactive book that will have the
whole family laughing.
Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van
het enige hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het glinsterende water. Aan de horizon verschijnt een boot met op het
dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een Amerikaanse actrice en doodziek, zo ontdekt hij als ze haar intrek neemt in zijn
hotel. Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van filmproducent Michael Deane op zoek naar
de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten. Schitterende ruines vertelt het meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar
onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met het genadeloze
Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende ruines handelt over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg
in hebben en over het verleden dat we soms als een ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven zich ontrolt:
gecompliceerd en wreed en dichterlijk en betoverend tegelijk. Jess Walter schreef gedurende de afgelopen vijftien jaar met
tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves. Daarna volgden vijf romans, waaronder
National Book-award finalist The Zero en The Edgar Allen Poe-award winnaar Citizen Vince. Hij woont in Spokane, Washington.
`Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt in Schitterende ruines is ronduit spectaculair.
De Groene Amsterdammer `Walter heeft een grootse roman geschreven. The Observer
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een
insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het
politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren
van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.

During a fun day at the beach, do you know whose toes are those?
Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de
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bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is van begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet
ingesteld op de harde, primitieve levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen
gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht
Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende
familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land
tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels en romans. Voor De
gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen, waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit
boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal
bezorgen. The Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers
imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem stiliste. NRC Handelsblad
De Duitse erfgename van Anika Scott is een betoverende roman die de betekenis van rechtvaardigheid in twijfel trekt.
Verteld vanuit het oogpunt van de ‘verliezers’ van de Tweede Wereldoorlog. De Duitse erfgename van Annika Scott zit
vol prachtige historische details en is een meeslepend verhaal over een jonge vrouw die op zoek is naar een thuis, en
naar zichzelf vlak, na de Tweede Wereldoorlog. Voor de lezers van Seringenmeisjes. Clara, de beroemde erfgename
van de Falkenbergfabriek, is op de vlucht. Ze wordt ervan beschuldigd weet te hebben van de misdaden die haar vader
tijdens de oorlog heeft gepleegd. Jakob raakte zwaargewond aan het Oostfront. Nu de oorlog voorbij is, verdient hij de
kost als zwarthandelaar. Hij zet alles op alles om de rest van zijn familie door deze roerige tijden heen te loodsen. Willy
heeft zich verschanst in een verlaten mijn, met als enige gezelschap zijn kanarie, nog altijd in de overtuiging dat de
oorlog voortduurt. Wanneer Clara terugkeert naar Essen om haar beste vriendin te vinden, ontdekt ze dat de stad en de
fabriek in puin liggen. Maar niet alleen de gebouwen zijn beschadigd, iedereen is veranderd. Terwijl ze zich schuilhoudt
in de ruïnes van de fabriek, vraagt ze zich af waar ze heen moet gaan en wat er van haar zal worden. Dan ontmoet ze
Jakob, maar heeft hij zuivere intenties? Enthousiaste lezersreacties op Goodreads: ‘Elk personage is op zoek naar de
waarheid in een tijd waarin mensen je konden verraden voor een stuk brood. Het is meeslepend geschreven en ik ben
razend enthousiast.’ ‘Het verhaal zit vol details en is prachtig geschreven, over de grijze gebieden tussen goed en fout
en wat mensen doen om te overleven.’
Whose Toes Are Those? is a children's book featuring various animals. The reader is asked questions pertaining to an
animal and shown a picture of that animals toes. Upon turning the page, the question of whose toes are those is
answered with a picture and the name of the animal.
Classics Illustrated tells this wonderful tale in colorful comic strip form, offering an excellent introduction for younger
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readers. This edition also includes a biography of Lew Wallace, theme discussions and study questions, which can be
used both in the classroom or at home to further engage the reader in the story. Lew Wallace's "Tale of the Christ" as told
through the life of Judah Ben-Hur, a Jewish heir accused of attempting to assassinate a Roman Governor and sold into
slavery as punishment.
Lift the flaps and join the fun. See if you can guess who's in disguise in this exciting board book from the Baby Walker
range. Turn the pages, lift the flaps and see if you can guess who's hiding. Colourful and fun with Nick Sharratt's bold,
bright illustrations, this is a simple novelty board book for the very young. With lively rhythmic read-aloud text, little
children will love guessing who's hiding over the page. This is one of two new exciting books in the Baby Walker series
featuring the best quality art and design for babies. It stimulates development through engaging artwork and simple flaps
to lift. It features bright, clear illustrations encourage a lifelong love of books.
In a clever rhyming riddle, young readers can guess the identity of their favorite animals--including alligators, bats, frogs,
lions, monkeys, pandas, penguins, pigs, and other creatures.
A lift-the-flap story combines repetitive text and cartoon illustrations that invite readers to identify hidden animals using
visual clues of noses, tails, and paws.
Every mother knows her own baby's toes! Help this mother find her baby's toes, and learn different animal toes along the way!
Simple text challenges young readers to identify animals based on images and descriptions of parts of their body.
A vibrant, multicultural board book that celebrates a baby's sweet knees, for fans of Ten Tiny Fingers and Ten Little Toes. Parents and
children will enjoy this interactive board book full of toddler appeal that is perfect for celebrating a baby's adorable knees. Snuggle with your
child on your lap while you enjoy this fun, rhyming text and bold artwork from beloved illustrator LeUyen Pham.
Follow a baby on his journey as he discovers his family members by identifying their toes. Tag along as he interacts with each person and
learns about the importance of family. Keep your eye on the playful dog that cannot seem to stay out of trouble and the caring bird that tries
to help out. This is a fun, interactive book that will have the whole family laughing.
Primary students learn how to use a variety of computer programs while they practice language arts, math, and social studies skills.
De baanbrekende speeches van Greta Thunberg, de jonge activist die dé stem van haar generatie is geworden en met haar daden en
woorden geschiedenis schrijft In augustus 2018 besloot een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, om één dag niet naar school te
gaan. Dit dappere besluit zou uiteindelijk leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis, waarmee ze miljoenen leerlingen inspireerde
te staken voor onze planeet. Zo wilde ze ervoor zorgen dat regeringen en politici wel móeten luisteren naar de generatie die het kind van de
rekening wordt als het milieubeleid niet snel wordt aangepast. Thunberg sleepte er een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede mee in
de wacht. In dit boek komen Thunbergs eigen krachtige woorden bij elkaar. Haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest
spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze geschiedenis schrijft in Europa en daarbuiten, schudden ons wakker.
Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien dat íedereen voor de bescherming van onze planeet moet vechten, hoe machteloos we ons
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ook voelen. Onze eigen toekomst hangt ervan af.
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke vriendjes. Overal waar Gonnie gaat, gaat Gijsje. Of toch niet? Gonnie en haar
ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van
Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je
vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te
lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en
informatie.
Simple text challenges young readers to identify animals based on images and descriptions of their toes.
Whose Toes are Those?LB Kids
Nog niet eerder gepubliceerde roman van de auteur van de New York Times-bestsellerreeks Het Rad des Tijds, Robert Jordan: Krijger van
de Altaii. Krijger van de Altaii is een losstaand verhaal van fantasylegende en Rad des Tijds-auteur Robert Jordan over een uitzonderlijk volk.
De waterputten van de Vlaktes drogen op, de geduchte [tandhoorns] groeien in aantallen, en er zijn slechte voortekenen alom. Wulfgar, een
leider van de Altaii-mensen, moet strijd leveren met tweeling-koninginnen, krijgsheren, profeten en magie, in de hoop zijn volk te beschermen
en een toekomst voor hun veilig te stellen. Elspeth, een bezoeker uit een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het is aan Wulfgar om
eerst de juiste vragen te stellen. Wat echter als de kennis die de Altaii kan redden ze ook kan vernietigen? Krijger van de Altaii is voor nieuwe
lezers een perfecte kennismaking met Jordan, en een heerlijk terugkomen voor fans van Het Rad des Tijds.
1 copy
Een jong Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige werkelijkheid te ontsnappen.
Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met puberteit en seks. Vanaf
ca. 12 jaar.
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