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Drie kleine wolfjes en het vreselijk valse varkenDe hondenKraai / druk 2KnuffelWij gaan op berenjacht / druk 1Het eenzame
vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1De oude geschiedenis van de JodenVerhaaltjes, en gebeurtenissen uit het
AchterhuisWaar is Dribbel?De wereld van SofieDe koe die een ei legdeDribbels eerste kerstfeestDog Man - De woef van de
wildernisDog Man en Kid KatVrolijk kerstfeest, Ollie!Kiki en BezusVader Zeepaard / druk 3Een weeffout in onze sterrenPippi
LangkousMeester van de zwarte molenKeverjongenWat nu, Olivier ? / druk 1Groot wildHeer van de vliegenAugustusNandi's verrassing
/ druk 3Geschiedenis van de westerse filosofieElmer en de regenboogDribbel naar het strand / druk 7Dog Man en de
vlooienkoningDutch1, 2, 3 ik tel de dieren die ik zieEendje in de regen / druk 1Lotje
HET LEVEN VAN DE MACHTIGSTE MAN VAN DE WERELD LIGT IN DE HANDEN VAN EEN DERTIENJARIGE JONGEN
Voor zijn dertiende verjaardag moet Oskari de Test doorstaan. Volgens een eeuwenoude traditie van zijn dorp is hij pas echt een man als
hij een nacht doorbrengt in de ruige bossen van Finland. Gewapend met pijl-en-boog trekt hij op zijn quad de wildernis in. Maar in
plaats van wild vindt hij de restanten van een neergeschoten vliegtuig: Air Force One. Met als enige overlevende de president van
Amerika Oskari moet de machtigste man van de wereld helpen te ontsnappen aan zijn achtervolgers. Zullen ze deze bloedstollende race
in de Finse wildernis overleven? Groot wild is gebaseerd op het originele verhaal van regisseur Jalmari Helander en producent Petri
Jokiranta. In het voorjaar van 2015 verschijnt de spectaculaire film met Samuel L. Jackson en Onni Tommila in de hoofdrollen. De film
is geproduceerd door Subzero Film Entertainment in samenwerking met Altitude Film Entertainment en Egoli Tossell Film.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar
hij werkt. De politie staat voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat
zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp,
eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier
de strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en superslimme insecten. Voor
de fans van Roald Dahl en heel veel andere lezers.
Wanneer drie kleine wolfjes een huis bouwen, maakt het vreselijk valse varken dat telkens kapot, totdat ze een huis van bloemen
bouwen. Prentenboek met grote platen in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
In dit vijfde boek krijgt Dog Man te maken met een knorrend gevaar. Als de kwaadaardige Biggie opduikt met zijn team van
slechteriken, komt Dog Man in actie! Maar hij is niet de enige. Ook Karel zet alles op alles om deze boeven tegen te houden. Biggie is
namelijk een oude vijand van Karel. En hij is iets heel gemeens van plan: hij wil Kleine Karel vernietigen! Dog Man en Karel zullen hun
krachten moeten bundelen om Biggie tegen te houden. Maar of dat gaat lukken? Een avontuur vol spannende wendingen en geweldige
grappen, geschreven en getekend door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp. Inclusief gloednieuwe tekentips.
A complete reference guide to modern Dutch grammar, presenting a fresh and accessible description of the language.
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in
zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
Jeugdboek 'De honden' van Allan Stratton is een spannende thriller voor jongeren vanaf 13 jaar. Wanneer Cameron en zijn moeder naar
een oude, afgelegen boerderij verhuizen, begint Cameron dingen te zien en te horen die er niet zijn. Het lijkt wel of hij gek wordt. Wat is
er met de vorige bewoners gebeurd? Waarom gedraagt de boer die naast hen woont zich zo vreemd? En wat hebben die enge
kindertekeningen te betekenen? De honden: een spannende thriller Cameron en zijn moeder zijn al vijf jaar op de vlucht voor Camerons
gewelddadige vader. In de kelder van hun nieuwe huis, een afgelegen, verlaten boerderij, vindt Cameron een halfvergane map met
angstaanjagende kindertekeningen. De beelden laten hem niet los en hij gaat op onderzoek uit. Alles wijst erop dat de vorige bewoners
een gewelddadige dood gestorven zijn; Cameron verdenkt de boer die naast hen woont. Maar terwijl hij het mysterie probeert te
ontrafelen, raakt hij steeds meer verstrikt in zijn eigen angsten Jeugdboek van Allan Stratton Allan Stratton is een veelbekroonde
Canadese auteur en toneelschrijver. Voor zijn eerdere jeugdboeken ontving hij prijzen als de Printz Honor Book Award en de Canadian
Library Association Best Book Award. Zijn boeken zijn uitgegeven in vijftien landen.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna rent, blijkt hij na een poosje verdwaald te zijn. Prentenboek met tekeningen in
warme herfsttinten. Vanaf ca. 3 jaar.
Dog Man is niet te filmen in zijn grappige vierde avontuur! Dog Man heeft een oppas voor Kleine Karel geregeld. Gelukkig maar, want
Dog Mans leven wordt verfilmd En onze blaffende boevenvanger mag aan het werk als bewaker op de filmset! Maar dan blijkt de oppas
eigenlijk de gemene kat Karel te zijn. En die heeft duistere plannen voor zijn kleine kloon. Als deze slechterik Kleine Karel meesleept
naar de filmset, wordt het echt spannend: kan Dog Man zijn vriendje beschermen, én ervoor zorgen dat de film niet in de soep loopt?
Dav Pilkey heeft weer een hilarisch Dog Man-boek gemaakt. Vol spannende avonturen, grappige omsla-no-scopen en tekentips om zelf
mee aan de slag te gaan. Vertaald door Tjibbe Veldkamp.
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Al ziet ze er mal uit met haar stijve vlechtjes, de vreemde jurken en de veel te grote schoenen, voor de buurkinderen is Pippi de sterkste,
de stoutste maar ook de gezelligste kameraad.
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een ongeluk krijgt, is zij het die het aandurft om in het dal
hulp te halen. Groot prentenboek met schilderingen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten.
Vanaf ca. 2 jaar.
Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer!
Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Kraai voelt zich ellendig. Mees, Parkiet en Vink sluiten hem buiten vanwege zijn zwarte kleur. Kraai meent de oplossing te vinden in
potten verf. Prentenboek met grote, vrijstaande illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed voor. Prentenboek met kleurige collageachtige tekeningen en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden.
Vanaf ca. 12 jaar.
Elmer is verdrietig als hij ontdekt dat de regenboog zijn kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal er met hem gebeuren
als hij de regenboog zijn eigen kleuren geeft? Zal Elmer ze voor altijd verliezen?
Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister Kiki. Even though Bezus knew sisters were supposed to love each other, with a sister
like Kiki, it seemed impossible.
Geschiedenis van het joodse volk vanaf de schepping van de wereld tot en met het jaar 67 na Christus.
Vrolijk Kerstfeest, Ollie! Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en natuurlijk Ollie wachten op Kerstmis. Maar wat of wie dat is weten ze eigenlijk
niet zo goed 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.
Koe Nellie is verdrietig. Ze vindt zichzelf zo gewoon, terwijl alle andere koeien iets bijzonders kunnen. De kippen besluiten Nellie te
helpen. Prentenboek met illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 4 jaar
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote
felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt gestolen door zeven dieren.
Prentenboek met tekeningen in warme kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5 jaar.
Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
Een hondje helpt zijn moeder met de voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar
prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 2 jaar.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig,
treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort
neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze
jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet
onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne
literatuur.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te
pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet
iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman
over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe
het de personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft.
Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John
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Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale
bestsellerlijsten invloog en is bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our
Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY
Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze
sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de
Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze
prijzen.
In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er
maar één dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te bewijzen. Zou het
boeventeam van Biggie er iets mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de
andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te verwachten Komt Dog Man ooit
nog op vrije voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol
humor, avontuur en tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant
prentenboek met beweegbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Allerlei dieren worden per trein naar de dierentuin vervoerd. Klein hardkartonnen prentenboek met vrolijke gekleurde afbeeldingen in
collagetechniek om te leren tellen van 1 t/m 10. Vanaf ca. 2 jaar.
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