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Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4
belandt Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over
bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk
moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort,
een levensgevaarlijke tovenaar.
Dit e-book 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. `Bella? Achter me hoorde ik Edwards zachte
stem. Hij trok me meteen in zijn armen en kuste me
opnieuw. Deze kus maakte me bang. Er zat te veel
spanning in, zijn lippen drukten te vurig tegen de mijne
alsof hij bang was dat we nog maar weinig tijd hadden.
Seattle wordt geplaagd door een serie mysterieuze
moorden. Vampier Victoria zint nog steeds op wraak. Ze
lijkt niet te stoppen. Bella is in groot gevaar. Daarnaast
kampt Bella met een levensgroot dilemma. Ze moet
kiezen tussen haar liefde voor Edward en haar
vriendschap met Jacob. Door deze beslissing dreigt de
eeuwenlange strijd tussen vampiers en weerwolven weer
op te laaien. Na haar eindexamen staat ze voor nóg een
keuze, de belangrijkste in haar leven: die voor het leven,
of voor de dood. Eclips is het langverwachte vervolg op
de wereldwijde bestsellers Twilight en Nieuwe maan en
is het derde deel in het passionele en meeslepende
liefdesverhaal van Bella en Edward.
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Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich
in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te
houden. - 13 jaar e.o.
Een blind meisje te midden van het geweld van de
Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf
gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave
Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met
haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum,
waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is
bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten
naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en
meest waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere
zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt
vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij
tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat
van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met
zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die
door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan
20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw
en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende
gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert
met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en
lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut
betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven
wekken in één enkele alinea.' The Times
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'De GVR' won in 1984 een Zilveren Griffel. Een
bestseller van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin
Blake. The BFG werd al twee keer verfilmd, de laatste
keer door Steven Spielberg. 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. Sofie ligt ’s nachts in bed, maar
slaap is wel het laatste waar ze aan denkt. Voor haar
raam staat een reus zo hoog als een huis, die haar uit
bed plukt en ontvoert! Maar Sofie heeft geluk. Deze
Grote Vriendelijke Reus spreekt eigenaardig en gebruikt
de raarste woorden, maar is wel heel aardig. Wat hij
Sofie echter vertelt over de andere reuzen is vreselijk.
Sofie en de GVR bedenken een slim plan, waardoor alle
kinderen weer veilig in hun bed kunnen liggen. ‘Roald
Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’
VPRO-gids
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
Page 3/16

Where To Download Homework Pack 3 Weebly
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.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje,
m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte
verhalen over de duistere kant van het menselijke
karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk
gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald
Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte
verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met
recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig
en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij
kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde
koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf
ca. 10 jaar.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is
het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun
leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen
een complete aanpak om te leven naar de principes die
voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken,
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jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt
worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig,
realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je
leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012)
is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij
was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en
spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald
en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren
verkocht.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat
snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet
verlaten in het gezelschap van een jonge blonde vrouw,
besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie
loopt compleet verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje
bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire
affaire had moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie
wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke
afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven
te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal
haar altijd duur komen te staan. De affaire is een
wervelende thriller over liefde, verlangens en
levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal
verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim
langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat
Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek
stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar
haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze
in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond
de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen
alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze
Page 5/16

Where To Download Homework Pack 3 Weebly
dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en
confronteert hem aldoor met het mysterie, de
schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is
meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet
los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van
uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim
langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een
zoektocht naar de betekenis van het leven en een
natuurklassieker van jewelste.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en
groeien samen op in de hoofdstad van Afghanistan. Als
blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in een
granaatappelboom: Amir en Hassan, de sultans van
Kabul. Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want
Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en
Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van
Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is
Amir de vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in
handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger.
Voor jou doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij
wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te vangen.
Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er
iets vreselijks gebeurt met Hassan verraadt hij zijn
trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir
en zijn vader naar de Verenigde Staten. Amir bouwt er
een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan
te vergeten. De ontdekking van een schokkend
familiegeheim voert hem uiteindelijk terug naar
Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet.
Daar wordt Amir geconfronteerd met spoken uit zijn
verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens
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Hassan in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in
een huiveringwekkend avontuur. De vliegeraar - de
debuutroman van Khaled Hosseini verscheen in 2003 en
groeide uit tot een internationale bestseller.
Internationaal verscheen deze speciale geïllustreerde
editie, met foto's uit Afghanistan. De fotos in deze
gebonden uitgave werden in samenwerking met de
auteur gekozen.
'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
Een schattig hondje of een prachtige vlinder? Welk robothuisdier zou jij kiezen? Vergeet je smartphone en ren
naar de Moncha-store voor de nieuwste baku! Laceys
grote droom is om later bij het bedrijf te gaan werken dat
de baku heeft uitgevonden, een robot-huisdier waarmee
je honderd keer zoveel kunt doen als met een
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smartphone. Daarvoor moet ze dan wel eerst naar
Profectus, een eliteschool waar alles draait om high tech.
Wanneer ze wordt afgewezen omdat ze zich geen mooie
dure baku kan veroorloven, valt haar droom in duigen.
Alles verandert wanneer ze de kapotte resten vindt van
een wel heel coole level 3-baku. Ze weet het ding te
fixen, en dan staat er ineens een adembenemend mooie
kat voor haar, die ze Jinx noemt. Tot haar grote
blijdschap wordt ze met Jinxed alsnog aangenomen op
Profectus. Maar dan beginnen haar vreemde dingen op
te vallen. Wat is er aan de hand met haar baku? En
vooral: waarom is Carter, de jongen die haar altijd loopt
te pesten, er zo in geïnteresseerd?
Dit e-book 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. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de
Hongerspelen. Ze maakt zich klaar voor haar rol als
leider van de revolutie. Ze is zelfs bereid te sterven voor
vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te
kennen dat hij iedereen van wie ze houdt kapot zal
maken als de rebellen hun plannen doorzetten. De prijs
van vrijheid lijkt hoger dan ooit... Spotgaai is het
bloedstollende slot van de reeks die begon met De
Hongerspelen en Vlammen.
Thomas, Teresa en de andere overlevenden van het
labyrint zijn ontsnapt. Maar zijn hun beproevingen nu
echt voorbij? Kunnen ze nog terugkeren naar hun oude
levens, waarvan ze zich niets meer herinneren? Zijn hun
Page 8/16

Where To Download Homework Pack 3 Weebly
redders te vertrouwen? Teresa wordt van de groep
gescheiden. Om haar terug te vinden staat Thomas en
de anderen een aantal zware opgaven te wachten.
Bestseller Matilda is een fantastisch kinderboek van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Matilda werd succesvol verfilmd door en met Danny
DeVito. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op
je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOSals Android-besturingssystemen. Matilda is briljant. Ze is
een gevoelig meisje dat geweldig goed kan leren. Toen
ze anderhalf was, kon Matilda al praten als een
volwassene, met drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf
was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als
Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar
ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze
vinden haar maar lastig en dulden Matilda totdat ze haar
het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het
land, of liever nog veel verder weg. Matilda besluit zich
eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme
straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de
school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken,
ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand anders kan.
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde.
Mensen reisden naar het einde van de wereld om het te
vinden. Ze logen ervoor om het te krijgen. Ze deden er
zelfs een moord voor. Toen werd er, eindelijk, een
behandeling voor gevonden. De regering verlangt nu van
haar burgers dat deze tegen liefde behandeld worden
Page 9/16

Where To Download Homework Pack 3 Weebly
wanneer ze achttien jaar oud worden. Lena Haloway
keek altijd uit naar de dag van haar genezing. Een leven
zonder liefde is een leven zonder pijn: veilig, afgepast,
voorspelbaar en gelukkig. Maar vijfennegentig dagen
voor haar behandeling overkomt Lena het onmogelijke:
ze wordt verliefd. Lauren Oliver studeerde af aan de
University of Chicago en volgde een Master of Fine Arts
aan New York University. Ze werkte bij een uitgeverij en
is nu fulltime schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New
York.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was,
schreef de oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten
van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de
achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis
moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die
vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen
koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle
opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze
moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld
medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen
hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze
zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven
door mannelijke politici.
WonderSingel Uitgeverijen
Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de
magische grenzen die Kamp Halfbloed beschermen
tegen woeste monsters. Percy onderneemt samen met
zijn vrienden een gevaarlijke reis over de Zee van
Monsters op zoek naar het tegengif, maar de klok tikt en
Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
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Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een
onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft
van Een weeffout in onze sterren van John Green.
Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt
in de wereld van de zeventienjarige Cadence. E.
Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende
roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs.
Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis.
We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland
voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles
wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons
leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je vraagt
hoe het eindigt, lieg.
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in
een grote open ruimte met gigantische muren eromheen.
De jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er
doen of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat
ze gevangen zitten in een labyrint, sluit hij zich aan bij de
Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te
vinden, maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de
muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet
alles op het spel om uit het labyrint te ontsnappen, en
om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter
hun lot te ontrafelen.
Dit e-book 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. `Verdorie, mompelde ik toen ik mijn vinger
openhaalde aan het papier. Een druppeltje bloed welde
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op uit de kleine wond. Toen gebeurde alles in een
stroomversnelling. Edward stortte zich op me en gooide
me over de tafel. Ik viel met een klap op de grond naast
de piano, in de puntige glasscherven. Versuft en
gedesoriënteerd keek ik op van het helderrode bloed dat
uit mijn arm gutste recht in de koortsachtige ogen van
zes vampiers die ineens razende dorst hadden. Voor
Bella Swan is slechts één ding belangrijker dan het leven
zelf: Edward Cullen. Maar verliefd zijn op een vampier is
nog veel gevaarlijker dan ze ooit had kunnen denken.
Edward heeft Bella al eens gered uit de klauwen van een
slechte vampier, maar nu hun gewaagde relatie alles wat
hen lief is bedreigt, komen ze pas echt in de problemen.
Een onweerstaanbare combinatie van romantiek en
spanning met een bovennatuurlijk tintje. Gepassioneerd,
meeslepend en vol verrassende wendingen. Dit
adembenemende liefdesverhaal tussen een vampier en
een mens houdt miljoenen mensen wereldwijd in zijn
ban.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer
ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt
gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart
boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de
jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende
bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast
aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed,
vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet,
verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke
verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is
een imponerende oorlogsroman en verdient een plaats
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naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi
geschreven. Hoe kan De boekendief géén succes
worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven
kan veranderen.' The New York Times
Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en
tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger
dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de
Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste
vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry
vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo
snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan
krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het
zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar
op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen
stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem
onmogelijk maken kalm te blijven...
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is
dat hij veel dreiging tussen de regels door laat voelen
[...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een
avond lang over te praten.’ – Ionica Smeets in de
Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het
doodse Amerikaanse landschap. In deze met as
bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de
snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles
voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de
alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind
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voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek.
HOOFDSTUK III Een runisch handschrift.--Uitleg van het
alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd man.--Nichtje
Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der
ontcijfering. "Het is stellig runisch," zeide de professor
zijne wenkbrauwen fronsende. "Maar er schuilt een
geheim achter, dat ik ontdekken zal, of...." Een driftig
gebaar gaf zijne bedoeling genoegzaam te kennen. "Ga
daar zitten," voegde hij er bij, terwijl hij met zijne vuist de
tafel aanwees, "en schrijf." In een oogenblik was ik
gereed. "Nu zal ik u iedere letter van ons alphabet
opnoemen, die met eene van deze ijslandsche letters
overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Maar, bij St.
Michael! pas op, dat ge u niet vergist." De opnoeming
begon. Ik deed mijn uiterste best; de eene letter werd na
de andere opgenoemd en vormde zoo de
onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden:
m.rnlls esreuel seeJde sgtssmf unteief
'De reuzenperzik' is een fantastisch 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 Android-besturingssystemen.
James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een
raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in het
zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve
tantes altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt een eind
als hij van een oud mannetje een zakje toverkracht krijgt.
James laat het zakje bij de kale perzikboom vallen, en dan
groeit er aan de boom een reusachtige perzik die zo groot
wordt als een huis! James kruipt door een tunnel de
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reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan,
juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen
beleven ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de
heuvel af, en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl
is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
`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
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
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de
jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het straatarme
en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya
een zware beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de
literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen
kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een
autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze
lezers heeft geraakt.
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