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Gandi Kahani With Image
Gina is een introverte huisvrouw met een gelukkig huwelijk en
twee leuke kinderen. Maar dan wordt door een auto-ongeluk
het geheime leven van haar man als seriemoordenaar
onthuld. Gina's voormalige leven is voorbij, ze begint
opnieuw, neemt een nieuwe naam aan, Gwen Proctor, die
zich ontpopt als een moeder die door het vuur gaat voor haar
kinderen. Nu haar ex in de gevangenis zit, heeft de nieuwe
Gwen een toevluchtsoord gevonden in een huis in het
afgelegen Stillhouse Lake. Toch blijft ze doelwit van stalkers
en internettrollen die denken dat ze iets te maken heeft met
de misdaden van haar man. Voorlopig blijft ze erop
vertrouwen dat haar kinderen eindelijk rustig kunnen
opgroeien. Maar net als ze zich op haar gemak begint te
voelen met haar nieuwe identiteit, wordt er een lichaam
gevonden in het meer - en komen er dreigende brieven van
een maar al te bekend adres. Gwen moet voorkomen dat ze
wordt ontdekt - of toekijken hoe haar kinderen het slachtoffer
worden van een moordenaar die haar wil kwellen. Eén ding is
zeker: ze heeft geleerd hoe ze het kwaad moet bestrijden. En
ze zal nooit stoppen.
Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile
Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de
twee grootste politieke partijen gebruikt om de komende
verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob
Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn
manager overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De
mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de
motieven van de daders staan centraal in deze epische
roman, die je meesleurt naar de meest onstabiele en
gevaarlijke tijd in de recente geschiedenis van Jamaica.
Bendeleden, CIA-agenten, een journalist, een vrijgevochten
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jonge vrouw en de geest van een vermoorde politicus nemen
je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en
machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door
rudeboys gedomineerde crackpanden van New York in de
jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd
Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden vereffend,
identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang van een
internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een
beknopte geschiedenis van zeven moorden is een
monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis,
muziek, en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.
Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child
precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst.
In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter
een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De
lokale politie heeft problemen die het kleine departement
boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen.
Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat
Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de
grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire
wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand
had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je
het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je
in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je
spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat
zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort vóórdat de
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gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat
hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een
ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die
gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason
nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom
terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason Wakker is
geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn
vrouw. Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf is geen
doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de
wereld waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de
wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit
weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die
wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit
had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de
donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet
opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg
onverslaanbare vijand.
On the life of Alha and Udal, active 12th century Rajput
warriors from Mahoba, India.
Records publications acquired from Afghanistan, Bangladesh,
Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, by
the U. S. Library of Congresses Office in New Delhi, India,
and Karachi, Pakistan.
Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine,
op rijm. Achterop reclame voor Van Houten? cacao en
chocolade.
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht
Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge
ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een
mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen,
onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze
hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet
in staat om Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke
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geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar
verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd
maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische
voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel
alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn
internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn
liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man die
gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door
zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan
een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt
Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar
eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion
Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Een haai voor de kust van een luxe badplaats op Long Island
doodt niet alleen enige badgasten, maar is tevens de oorzaak
van een grote economische en psychische ontreddering.
`Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan
Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum.
Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze
overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste
informant naar voren met een opzienbarende en dreigende
claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te
vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist
raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen,
en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt
gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in
gang gezet. Met een ophanden zijnde verwoestende aanval
op de Verenigde Staten ziet de kersverse Amerikaanse
president zich genoodzaakt om zich te wenden tot antiterrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest
gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende
missie, met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst
geheimgehouden aangezien ontdekking ervan tot een oorlog
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kan leiden.
Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Futuristisch
Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in
vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening,
Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar
moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest
van hun leven willen horen. Voor Beatrice betekent dit dat ze
een keus moet maken tussen haar familie en haar ware
identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf.
Deze spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt
verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de
bioscoop.
‘De onschuld zelve’ (‘The Innocent Wife’) van Amy Lloyd is
een thriller voor de fans van de Netflix-serie ‘Making a
Murderer’. Dennis Danson is het onderwerp van een Making
a Murderer-achtige documentaire waarin vraagtekens worden
gezet bij zijn veroordeling voor moord. Sam volgt de zaak op
de voet, zeker nu haar brieven aan Dennis steeds intiemer
van toon worden. Ze bezoekt hem in de gevangenis en vecht,
uiteindelijk als zijn vrouw, voor zijn vrijlating. Wanneer die
campagne slaagt en Dennis wordt vrijgelaten, begint Sam
echter te twijfelen aan zijn verhalen. Is hij wel zo onschuldig
als hij zich heeft voorgedaan en wat weet Dennis nou écht
over de meisjes die twintig jaar eerder verdwenen? Amy
Lloyd woont en werkt in Cardiff. In haar debuut ‘De onschuld
zelve’ combineert ze haar fascinatie voor true crime en haar
passie voor fictie.
De novelle "Huwelijksgeluk" (1859) verhaalt de
liefdesgeschiedenis tussen de zeventienjarige Masha en de
zesendertigjarige Sergej. Masha vertelt het verhaal. Masha is
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stapelverliefd op Sergej en die liefde blijkt wederzijds, al blijft
Sergej bang dat, gezien hun leeftijdsverschil, zij het snel
gezien zal hebben. Hij wil een rustig leven leiden, vertelt hij
haar, terwijl zij de wereld wil ontdekken. Desalniettemin
trouwen ze. Zoals verwacht begint Masha al snel verveeld te
raken op het landgoed van Sergej. Toch blijft hun wederzijdse
liefde en begrip sterk. Leo Tolstoj (1828-1910) werd geboren
in een aristocratische familie met een landgoed ten zuiden
van Moskou. Na het verlaten van de universiteit trad hij toe
tot het leger en nam deel aan de Krimoorlog in 1854. Het jaar
daarop ging hij naar Sint-Petersburg, waar hij zijn doorbraak
had als schrijver, terwijl hij nog geen dertig was. Daarna
verliet hij Rusland en reisde door West-Europa voordat hij
zich vestigde aan de rivier de Wolga op een landgoed dat hij
had geërfd. Hier schreef hij enkele van zijn grote romans. Hij
trouwde in 1862 met de 16 jaar jongere Sofija Andreevev
Bers (1844-1919), ook wel Sonja genoemd. Enkele van zijn
bekendste werken zijn "Oorlog en vrede" (1869) en "Anna
Karenina" (1877).
Elsa is zeven jaar en een beetje apart. Haar oma is
zevenenzeventig jaar, oud en gek. Zo schiet ze vanaf haar
balkon met een paintballgeweer op mensen die het woord
van God komen verkondigen. Oma is de bovendien beste en
enige vriend van Elsa. Haar oma vertelt Elsa de prachtigste
sprookjes en verhalen. Elsa vlucht in die verhalen waar
iedereen anders is en waar niemand gewoon hoeft te zijn.
Dan overlijdt oma. Ze laat een stapel brieven achter waarin
ze zich verontschuldigt bij iedereen die ze heeft gekwetst.
Gewapend met die brieven begint Elsa aan haar grootste
avontuur. En leert ze de waarheid over sprookjes,
koninkrijken en een oma zoals er maar een van was.

De novelle "De kozakken" (1863) is het verhaal van
jonkheer Olenin. Olenin treedt in dienst van het leger als
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een cadet, om zijn dagelijkse leven in de Russische
aristocratie te ontvluchten, dat hij oppervlakkig vindt. In
een zoektocht naar `volmaaktheid‘ zoekt hij contact met
de inheemse bevolking van de Kaukassen, die hem
wellicht een eenvoudiger bestaan kunnen bieden. Hij
ontmoet daar een oude man, met wie hij lacht, praat,
wijn drinkt, en met wie hij mee op jacht gaat om fazanten
en wilde zwijnen te schieten. Olenin kleedt zich zelfs in
lokaal klederdracht. Onder de kozakken leert Olenin
zichzelf beter kennen; door hun eenvoudige manier van
leven doet Olenin nieuwe inzichten op betreffende de
menselijke psychologie, de natuur en de zin van het
bestaan. Leo Tolstoj (1828-1910) werd geboren in een
aristocratische familie met een landgoed ten zuiden van
Moskou. Na het verlaten van de universiteit trad hij toe
tot het leger en nam deel aan de Krimoorlog in 1854. Het
jaar daarop ging hij naar Sint-Petersburg, waar hij zijn
doorbraak had als schrijver, terwijl hij nog geen dertig
was. Daarna verliet hij Rusland en reisde door WestEuropa voordat hij zich vestigde aan de rivier de Wolga
op een landgoed dat hij had geërfd. Hier schreef hij
enkele van zijn grote romans. Hij trouwde in 1862 met de
16 jaar jongere Sofija Andreevev Bers (1844-1919), ook
wel Sonja genoemd. Enkele van zijn bekendste werken
zijn "Oorlog en vrede" (1869) en "Anna Karenina" (1877).
De Trojanen hebben Helena, de vrouw van de Griek
Menelaos, geroofd. Het leger van Menelaos’ broer,
koning Agamemnon, is paraat om haar terug te
veroveren. Vol adrenaline wachten de soldaten op het
strand tot de wind opsteekt. De wind die hen naar Troje
zal voeren, aan de overkant van de zee. Maar er komt
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geen wind en de mannen worden onrustig en opstandig.
De druk op Agamemnon neemt toe: moet hij zijn
dierbaarste bezit, zijn dochter Ifigeneia, gebruiken om de
goden gunstig te stemmen in ruil voor wind?
'Het zou goed zijn als de kunsenaars hun werk helemaal
zelfstandig verrichtten, maar ze hebben allemaal de hulp
van werkende mensen nodig, zowel om hun kunst te
kunnen produceren, als om hun luxeleventje te kunnen
leiden, waarvoor ze overigens afhankelijk zijn van de
portemonnee van welgestelde lieden of van
rijkssubsidies, die bijvoorbeeld hier te lande bij miljoenen
worden verstrekt aan theaters, conservatoria en
kunstacademies. Dat geld wordt opgebracht door het
volk, dat daar zijn koeien voor moet verkopen en zelf
nooit proeft van het esthetisch genot waarin al die kunst
zegt te voorzien' (Lev Tolstoi) In Wat is kunst? geeft
Tolstoi ons zijn kunstvisie. De kern daarvan is deze:
algemene verstaanbaarheid is door de eeuwen heen een
voorwaarde geweest voor goede, hoogstaande kunst.
Dergelijke kunst heeft geen subsidies nodig. Daarmee is
dit pamflet van Tolstoi een recalcitrante aanvulling op het
kunstdebat dat momenteel in Nederland woedt. Of Arnon
Grunberg het met deze visie van Tolstoi eens is, valt te
lezen in zijn prikkelende voorwoord.
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door
Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij
is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram
groeit op in de binnenlanden van India en blijkt al snel
het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie
kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een
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welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn
chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is
een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het
grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar
Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn
eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester
vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier
vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een
absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The
Times
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims,
sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein
vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan
is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke
en ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar
wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden
toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende
polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig
jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden
teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten
moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere
kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers
aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar
Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en
hartverscheurend boek.
Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat
hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een
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gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in
kleur; uitsparingen in de marge geven de behandelde
kleuren en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Het lelijke jonge eendjeDe oude sultanLindhardt og
Ringhof

Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te
geven vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de
minister van Binnenlandse Zaken, de serveerster
Ruby Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt
vrijgesproken. Maar op het feestje dat hij geeft om
zijn vrijspraak te vieren wordt hij zelf neergeschoten.
Wanneer de politie de gasten fouilleert, treft ze bij
zes mensen een pistool aan. Deze verdachten
blijken allemaal een motief te hebben. De
onderzoeksjournalist Arun Advani maakt het tot zijn
missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas
Swarup schetst in zijn langverwachte tweede roman
een intrigerend beeld van de hedendaagse
standenmaatschappij in India en van onze door
corruptie, machtsmisbruik en celebrityverering
gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een
onvervalste pageturner, het werk van een
meesterverteller.
A multidisciplinary index covering the journal
literature of the arts and humanities. It fully covers
1,144 of the world's leading arts and humanities
journals, and it indexes individually selected,
relevant items from over 6,800 major science and
social science journals.
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In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’
wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van
zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats
gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar
daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn
afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en
door middel van verschillende carrières probeert hij
zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen
en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven.
Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls
vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van
een man op zoek naar autonomie tegen de
achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van
V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de
Literatuur bekroond.
Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een
medewerker van de Verenigde Naties de opdracht
om de geschiedenis van die oorlog, World War Z, op
schrift te stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen
landen, die hem vertellen over de verschrikkingen
die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in
China, als een jongetje een geheimzinnige infectie
oploopt en verandert in een zombie. Het is het begin
van een gruwelijke pandemie die zich door illegale
orgaanhandel razendsnel verspreidt over de hele
wereld. World War Z is meer dan een postapocalyptsche thriller van formaat: het laat zich
lezen als een vlijmscherp commentaar op falende
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politici, corrupte bedrijven en bekrompen
fundamentalisten.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen
Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van
de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou
evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden
jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen
dat het is begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als
thee uit een theezakje. Dat het echt is begonnen in
de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De
wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe.
En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen
ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala.
Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en
mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met hun
gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar
verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun
veelbelovende oom Chacko. De familie is
ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit
voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking, het
rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel,
nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren
uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de
familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt
Arundhati Roy op een verrassende, vitale en
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diepzinnige manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim
met zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg
voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen,
die in meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997
de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonfictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het
ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Het kernthema van Twee huzaren (1855) is het
generatieconflict, de verschillen in levenswijze die
van generatie op generatie ontstaan. Het verhaal
beschrijft de levenswijze van twee vroeg
negentiende-eeuwse huzaren, een vader en een
zoon. Tolstoj laat zien hoe de vriendelijkheid van
vroeger plaats heeft gemaakt voor het egoïsme van
nu. Leo Tolstoj (1828-1910) werd geboren in een
aristocratische familie met een landgoed ten zuiden
van Moskou. Na het verlaten van de universiteit trad
hij toe tot het leger en nam deel aan de Krimoorlog
in 1854. Het jaar daarop ging hij naar SintPetersburg, waar hij zijn doorbraak had als schrijver,
terwijl hij nog geen dertig was. Daarna verliet hij
Rusland en reisde door West-Europa voordat hij zich
vestigde aan de rivier de Wolga op een landgoed dat
hij had geërfd. Hier schreef hij enkele van zijn grote
romans. Hij trouwde in 1862 met de 16 jaar jongere
Sofija Andreevev Bers (1844-1919), ook wel Sonja
genoemd. Enkele van zijn bekendste werken zijn
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"Oorlog en vrede" (1869) en "Anna Karenina" (1877).
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Verwacht jij iets terug te krijgen in ruil voor jouw hulp?
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Eigenlijk hoort dat niet, maar de wolf in dit verhaal denkt
daar heel anders over! Hij helpt zijn oude hondenvriend
Sultan door de baby van zijn baasje te stelen, waarna
Sultan de baby "redt" en weer veilig thuis brengt. Sultan
wil zich bewijzen tegenover zijn familie dat hij nog steeds
een goede hond is, ook al is hij al zo oud. Nadat de wolf
heeft geholpen, verwacht hij een schaap te krijgen van
Sultan. Dat is niet de afspraak. Denk je dat Sultan sterk
genoeg is om zijn "vriend" te weigeren? Ontdek het in
‘De oude Sultan’ 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.
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op
zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen
prentenboek met grote felgekleurde illustraties in
collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een
arme zwarte vrouw, haar levensverhaal. Vanaf haar
veertiende, toen ze werd misbruikt door haar vader, tot
en met haar huwelijk met `Mister , een wrede man die
haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij
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jarenlang brieven van haar zusje voor haar achterhield
en de liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij
haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te
vechten.
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.
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