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Peppa La Fatina Dei Denti Peppa Pig
Een kleine roze olifant heeft veel verdriet nadat zijn beste vriend is verhuisd, maar gelukkig
weet de wijze uil wat hij moet doen om zich weer beter te voelen. Prentenboek met grote,
sfeervolle illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Van de boeken van Corina Bomann werden al meer dan 70.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen Alexa heeft zo lang ze zich kan herinneren een moeizame
verstandhouding met haar moeder Cornelia. Als Cornelia onverwacht in een coma raakt, komt
de verantwoordelijkheid voor haar moeder opeens zwaar op Alexa’s schouders te rusten. Op
zoek naar Cornelia’s papieren stuit Alexa op een aantal brieven die alles wat ze over haar
moeder denkt te weten op losse schroeven zetten. In plaats van de stroeve en terughoudende
persoon die Alexa kent, komt uit de brieven een warme, gepassioneerde vrouw naar voren, die
de nodige rampen heeft overleefd. Verbijsterd gaat Alexa op zoek naar wie Cornelia werkelijk
is, en zo leert ze langzamerhand haar moeder beter kennen... en gaat ze eindelijk van haar
houden. De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook spannend
familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen, exotische landschappen,
mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD
Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling van een mysterieus familiegeheim.’ ****
Chicklit.nl
Van veel kleurenfoto's voorziene informatie over zoogdieren. Vanaf ca. 11 jaar.
Wisseling van de wacht is de spectaculaire finale van de succesvolle, veelgeprezen Mercedestrilogie van Stephen King. Eerder verschenen De eerlijke vinder en Mr. Mercedes,
genomineerd voor een Edgar Award. In kamer 217 van de Lakes Region-hersenletselkliniek is
iets bij bewustzijn gekomen. Iets kwaadaardigs. Brady Hartsfield, de duivelse Mercedes Killer
die acht mensen doodreed en er nog veel meer gewond achterliet, ligt al vijf jaar in de kliniek,
in vegetatieve toestand. Volgens zijn dokters zal hij nooit herstellen. Maar achter het gestaar
en gekwijl is Brady bij kennis en in het bezit van nieuwe, dodelijke krachten, waardoor hij
onvoorstelbare schade kan toebrengen zonder dat hij zijn kamer verlaat. Gepensioneerd agent
Bill Hodges runt nu een detectivebureau met zijn partner Holly Gibney – de vrouw die
Hartsfield het ziekenhuis in sloeg. Als Bill en Holly zich verdiepen in een zelfmoord die gelinkt
wordt aan de Mercedes Killer, raken ze betrokken bij hun gevaarlijkste onderzoek ooit. Brady
Hartsfield is terug, en zweert niet alleen wraak te nemen op Hodges en zijn vrienden, maar op
een volledige stad.
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor
een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te
verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol bijzondere wendingen en
verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die,
voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was. Mistaya werd geboren als een
zaailing, gevoed door de bodem van Landover, de aarde en de feeënnevels. Ze is even mooi
als haar moeder, de sylfide Wilgje, met betoverende groene ogen die tot in de ziel
doordringen. Maar ze lijkt ook erg op haar vader Ben Holiday, de voormalige advocaat uit
Chicago. Ben wil wel eeuwig genieten van zijn dochter en zijn gelukkige koninkrijk, maar deze
idylle wordt al snel verstoord. Rydall, de koning van een gebied voorbij de feeënnevels, trekt
naar Zuiver Zilver op en bedreigt het vredige Landover. Zijn legers staan al klaar voor de inval.
Koning Rydall stuurt zeven kampvechters op Ben af, ieder in een andere gedaante. Pas als
Ben ze alle zeven verslaat, ziet Rydall af van zijn aanspraak op het magische koninkrijk.
Met veel gedetailleerde illustraties in kleur wordt informatie gegeven over het leven van de
eekhoorn. Onder begeleiding vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

Het kleine landje Asrijk wordt opnieuw bedreigd door de Zwarte Graaf. Lily
Quench gaat samen met haar vriendin Koningin Draak op zoek naar de blauwe
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lelie. Met deze toverplant kan ze de graaf verslaan. Vanaf ca. 9 jaar.
Valentino de kikker weet zeker dat hij een prins is en gaat met de kleine vogel
Lakei op zoek naar zijn prinses. Prentenboek met zorgvuldig getekende en zacht
ingekleurde illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Een jonge zwemster heeft zo'n goede band met haar opa dat ze zijn dood
slechts met moeite kan verwerken.
La "Trilogia dei Buoni" è una serie comica che parla di un supergruppo formato
da Babbo Natale, la Befana, la Fatina dei Denti, il Coniglio Pasquale e il re degli
elfi Oberon.
VN Thriller van het jaar 2021! Normaal ziet hij de doden maar voor een paar
dagen. Maar wat als ze ervoor kiezen om langer te blijven? Jamie Conklin is enig
kind. Als zoon van een alleenstaande moeder die lastig rond kan komen, wil hij
niets liever dan een normale jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij
allesbehalve normaal... Geboren met een bovennatuurlijke gave die hij van zijn
moeder geheim moet houden, ziet Jamie dingen die niemand anders kan zien en
weet hij meer dan eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een rechercheur
van de New Yorkse politie hem betrekt bij de klopjacht op een moordenaar, komt
Jamie opnieuw oog in oog te staan met een overledene. Maar de prijs die deze
keer staat op het gebruiken van zijn gaven is veel hoger dan hij ooit had gedacht
– deze geest is namelijk niet van plan weg te gaan. Later is een krachtig en
spookachtig verhaal met ondertonen van de klassieke thriller It. Een
onvergetelijke zoektocht naar wat ervoor nodig is om op te staan tegen het
kwaad en al zijn gezichten. In de pers ‘Kan zich moeiteloos meten met de
klassieke Kings. Een fantastisch boek, spannend tot de laatste bladzijde.’
Thomas Olde Heuvelt over Het Instituut ‘Verslavend vakwerk. King kan
schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘Een gloednieuwe thriller
over de geheimen die we verborgen houden en welke consequenties eraan
verbonden zitten om deze op te rakelen. (...) De koning van het spannende
genre.’ VN Detective & Thrillergids
‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective en Thrillergids ‘Spannend,
snel en gewelddadig, maar met humor.’ Noordhollands Dagblad Voor de fans
van Stranger Things Midden in de nacht, in een huis in een rustige straat in een
buitenwijk van Minneapolis, worden de ouders van Luke Ellis stilletjes vermoord.
Luke zelf wordt in een zwarte SUV geladen en weggereden. Dit alles duurt
minder dan twee minuten. Luke wordt wakker in het Instituut, in een kamer die
precies op zijn slaapkamer lijkt, alleen zonder raam. Aan de andere kant van de
deur zijn meer deuren, met daarachter meer kinderen, die daar allemaal op
dezelfde manier zijn beland als Luke. Kalisha, Nick, George, Iris en de tienjarige
Avery hebben allen speciale krachten, zoals telekinese of telepathie. Zij zitten in
Voorkant. Ooit waren er nog meer kinderen, maar die zijn naar Achterkant
verhuisd. Het personeel van deze sinistere faciliteit, dat onder leiding staat van
de genadeloze mevrouw Sigsby, wil de bovennatuurlijke gaven van de kinderen
inzetten voor zijn eigen doeleinden. En deinst nergens voor terug om dat te
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bereiken. Als je meewerkt, krijg je muntjes voor de automaten. Zo niet, dan wacht
een wrede straf. Hoe meer kinderen er naar Achterkant worden gestuurd, hoe
wanhopiger Luke wordt om te ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit
iemand uit het Instituut ontsnapt... De Nederlandse pers over Stephen King
‘Niemand minder dan de horrorgrootmeester.’ NRC Handelsblad 'King voert je
mee naar de grenzen van de horror.' Trouw ‘De fantasierijke en tegelijkertijd zo
angstaanjagend realistische verhalen van King definiëren wat literatuur hoort te
zijn: de oneindige mogelijk tot het scheppen van nieuwe werelden.’ de
Volkskrant
De zusjes Mol vrolijken een depressief stukje mos op. Prentenboekje met
zachtgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Twee elkaar vijandige families sluiten door toedoen van de kinderen vriendschap
met elkaar. Prachtig geïllustreerd prentenboek voor grotere kleuters.
Behandeling van de Oud-Egyptische cultuur aan de hand van archeologische
vondsten van zuid naar noord.
Een meesterlijke, gruwelijk spannende thriller over een lezer wiens obsessie voor
een schrijver veel te ver gaat. Met in de hoofdrol het trio onwaarschijnlijke en
zegevierende helden dat King introduceerde in Mr. Mercedes, dat werd
genomineerd voor de Edgar Award en waarvan al meer dan 50.000 exemplaren
werden verkocht. John Rothstein, een legendarische schrijver van een serie
boeken, heeft al decennia lang niets gepubliceerd. Morris Bellamy is woedend.
Niet alleen omdat Rothstein met schrijven is gestopt, maar ook omdat diens serie
niet naar zijn smaak eindigde. Bij een inbraak in het huis van Rothstein neemt
Bellamy alle cash uit de kluis mee, en als hoofdprijs een stapel aantekenboekjes
met ongepubliceerd materiaal. Morris verbergt zijn buit – maar dan wordt hij
gearresteerd voor een andere misdaad. Tientallen jaren later vindt een jongen,
Pete Saubers, de kist en nu is het Pete en zijn familie die door Bill Hodges, Holly
en Jerome gered moeten worden van de inmiddels nog krankzinniger en
wraakzuchtige Bellamy, die na 35 jaar vrijkomt uit de gevangenis. Stephen King
(1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder
vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken
zijn Under The Dome, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep en Revival. Van Mr.
Mercedes is een tv-serie in de maak. ‘Zijn recentste boeken, waaronder Mr.
Mercedes, zijn instant klassiekers.’ De Standaard ‘Het vakkundig uitgewerkte
kat-en-muisspel benadert het niveau van een Michael Connelly-thriller, met een
finale waardoor het boek zich moeilijk laat wegleggen.’ **** de Volkskrant ‘Een
ongemeen spannend boek. King is topvorm. Dit is het woeste, noeste,
authentieke schrijven.’ De Twentsche Courant ‘King is uitstekend op dreef in
Mr. Mercedes, en zet met Brady Hartsfield een van zijn meest gestoorde creaties
tot op heden neer.’ **** de Telegraaf
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man
gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en
zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is.
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Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag
verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een
automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een
verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in
hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als
zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld
steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die
van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak,
Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om
na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense
roman over verlies en hoop.
‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective en Thrillergids Een must
voor King-fans! Als het bloedt bevat vier gloednieuwe verhalen van de geliefde
meesterverteller. Naast het titelverhaal ‘Als het bloedt’, met oude bekende Holly
Gibney in de hoofdrol, bevat deze bundel ook de verhalen ‘De telefoon van
meneer Harrigan’, ‘Het leven van Chuck’ en ‘Rat’. De telefoon van meneer
Harrigan Na het overlijden van zijn enige vriend raakt Craig in een diep dal.
Zoekend naar troost blijft hij meneer Harrigan bellen en zijn voicemail inspreken.
Op een dag vertelt Craig dat hij wordt gepest. Maar als hij de volgende dag op
school komt, is de pestkop spoorloos verdwenen... Het leven van Chuck Marty
Anderson had zich het einde der tijden heel anders voorgesteld. Terwijl de
Apocalyps met rasse schreden nadert, verschijnen overal advertenties die ene
‘Chuck’ bedanken voor 39 geweldige jaren dienst. Wie is deze Chuck? En kan
het eind van de wereld nog worden afgewend? Als het bloedt Een bomaanslag
op een basisschool eist tientallen slachtoffers, voornamelijk kinderen. Als Holly
Gibney het nieuws op het journaal hoort, gaan haar nekharen overeind staan. Ze
is ervan overtuigd dat de nieuwslezer iets met de gruwelijke aanslag te maken
heeft. Maar wat? Rat Om in alle rust te kunnen schrijven, trekt Drew Larson zich
terug in een afgelegen hut. Dat is niet zonder gevaar: de laatste keer dat Drew
een verhaal kwijt moest, kostte hem dat bijna zijn verstand. Dit keer lijkt alles
goed te gaan, tot er een mysterieuze rat verschijnt die aanbiedt hem te helpen.
Tegen een prijs.
Fing Boon (ik-figuur), dochter uit een groot, arm eenoudergezin in Zuid-Limburg,
kan goed leren. Toch moet ze aan het werk bij een rijke familie. Als de oorlog
uitbreekt, wordt het gezin Boon hard getroffen. Vanaf ca. 13 jaar.
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op
een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van
zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien
wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf
advocaat was.Horris Kew, goochelaar, zwendelaar en oplichter, komt vanuit de
wereld van Ben Holiday terug naar Landover. Hij is de voorbode van slechte
tijden, want de kist die hij bij zich heeft, draagt een duister geheim. Het is een
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Demonkist waarin de Gorse, een kwade magiër, ooit gevangen is gezet. Al snel
ontsnapt de Gorse en is hij precies waar hij wil zijn: in Bens magische koninkrijk
om wraak te nemen op de elfen die hem ooit gevangennamen.Maar eerst wil hij
iedereen uitschakelen die hem daarbij zoukunnen belemmeren. Al gauw wordt
koning Ben zelf gevangen in de duistere gloed van de Demonkist...
Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van een elfjarig jongetje wordt
gevonden, wijzen ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de
richting van de populaire coach van het plaatselijke Little League-team. Maar de
verdachte, die met groot machtsvertoon wordt gearresteerd, heeft een waterdicht
alibi. Detective Ralph Anderson raakt na verder onderzoek ook overtuigd dat hij
inderdaad buiten de stad was. Hoe kan hij dan tegelijkertijd op twee plekken zijn
geweest?
Mr. Mercedes van Stephen King is bekroond met ***** in Vrij Nederland Detective
en Thrillergids. Drie van de meest onwaarschijnlijke en fantastische helden die
Stephen King ooit heeft gecreëerd proberen een eenzame moordenaar, de
Mercedes Killer, te stoppen die eropuit is om duizenden mensen op te blazen.
Het gevolg is een bloedstollende race tegen de klok met vele levens op het spel.
Op een ijskoude vroege ochtend staan honderden wanhopige werklozen in de rij
voor een banenbeurs. Zonder waarschuwing racet een eenzame bestuurder in
een gestolen Mercedes dwars door de menigte; acht mensen worden gedood,
vijftien raken gewond. De moordenaar ontsnapt. Maanden later wordt
politieagent Bill Hodges nog steeds achtervolgd door de onopgeloste misdaad.
Wanneer hij een krankzinnige brief ontvangt van iemand die zichzelf de ‘Extra’
noemt en dreigt met nog een duivelse aanval, ontwaakt Hodges uit zijn
depressieve en wezenloze pensionering, vastbesloten om een volgende tragedie
te voorkomen. ‘Het vakkundig uitgewerkte kat-en-muisspel benadert het niveau
van een Michael Connolly-thriller, met een finale waardoor het boek zicht moeilijk
laat wegleggen.’ – **** in de Volkskrant ‘Een ongemeen spannend boek. King is
topvorm. Dit is het woeste, noeste, authentieke schrijven.’ –De Twentsche
Courant ‘Een heerlijk kat-en-muisspel.’ – Elsevier ‘King is uitstekend op dreef in
Mr. Mercedes, en zet met Brady Hartsfield een van zijn meeste gestoorde
creaties tot op heden neer.’ – **** in de Telegraaf
Piccoli capricci, problemi di concentrazione, grandi domande sulla vita e sulla
morte: il percorso di crescita di un bambino mette i genitori continuamente alle
prese con sfide di ogni genere. Il metodo di Tata Lucia insegna come prevenirle,
dalla prima infanzia fino ai 15 anni. Basta prendere la buona abitudine di
condividere la lettura con i propri figli. Dai volumetti a colori per i più piccoli ai
grandi classici come Il Piccolo Principe, passando per le fiabe e le storie
avventurose alla Tom Sawyer, questo libro è una guida che aiuta i genitori a
scegliere i testi più adatti per ogni età e situazione. Con il suo approccio concreto
Lucia Rizzi spiega anche come porre, durante la lettura e la discussione che ne
segue, le domande giuste per trasmettere valori e importanti messaggi educativi.
Aiutando i propri figli a sentirsi forti, consapevoli e curiosi: in poche parole, a
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diventare ogni giorno un po' più grandi.
"Peppa Pig" è un cartone animato trasmesso in Italia su Rai Yoyo e Disney
Junior. Peppa è una maialina che vive con Mamma Pig, Papà Pig e il suo
fratellino George: è simpatica, vivace, ma anche un po’ saputella. Che cosa le
piace? Saltare nelle pozzanghere di fango!In questo coloratissimo libro a Peppa
è caduto un dentino, e lei è molto emozionata: nella notte verrà a trovarla una
fatina speciale...
Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker
ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om cadeau te doen! Eigenlijk kan Anna
Kerstmis niet uitstaan. Om haar broer een plezier te doen stapt ze dit jaar toch in de
trein om het feest met haar familie te vieren. Maar door allerlei tegenslagen ontaardt de
reis in een winterse roadtrip per sneeuwschuiver en pick-uptruck. Zo heeft Anna ruim
de tijd om eindelijk eens goed over haar verleden en zichzelf na te denken. Misschien
is het tijd voor verzoening? Over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar
ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen,
exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek
van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling van een
mysterieus familiegeheim.’ **** Chicklit.nl
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn verleden. Moordenaar van mijn familie
Maar waarom kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik niet slapen omdat
ik elke keer tegen beter weten in hoop dat ik hem zal zien? Nastasya Crowe probeert
haar leven weer op te pakken op River s Edge, maar echt soepel gaat het niet. Ze kan
niks goed doen, ze heeft het idee dat het toch allemaal maar zinloos is, dus waarom
zou ze het überhaupt proberen? Het is niet alsof ze de duistere erfenis van haar ouders
kan ontlopen. Of wel? En zoenen met Reyn maakt het allemaal nog veel ingewikkelder!
Nastasya gooit het roer radicaal om en verlaat River s Edge. Maar ze komt er al snel
achter dat haar problemen daardoor alleen maar duisterder, gevaarlijker en
vernietigender worden `Het einde maakt heel nieuwsgierig naar de volgende twee
delen van de trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans. Chicklit.nl
Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en sagen. De motieven vindt men vaak
terug in de sprookjes van andere volken, de uitwerking is telkens typerend voor de aard
en de beschaving van een bepaald volk. Dat geldt ook voor de sprookjes die in Italië
van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Ze handelen over schone prinsessen en
machtige koningen, over monsters en struikrovers, over iedele ridders een arme
boeren, over heksen en tovenaars. De beroemde schrijver Italio Calvino verzamelden
meer dan tweehonderd van die sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein Valkhoff er vijftig, die typerend
zijn voor de Italiaanse mentaliteit en die boeien zowel door het verhaalde zelf, als door
de vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo ontstond een aantrekkelijk boek voor
iedereen - jong of oud - die van sprookjes houdt.
In het Amerikaanse stadje Dooling, waar een vrouwengevangenis het enige gebouw
van betekenis is, breekt een vreemde ziekte uit. Alle vrouwen die in slaap vallen,
worden langzaam ingekapseld door iets wat lijkt op spinrag, tot er een cocon om hun
hoofd is gevormd - en ze worden niet meer wakker. De ziekte verspreidt zich als een
epidemie en iedere vrouw doet haar best om zo lang mogelijk wakker te blijven.
Politiechef Lila Norcross is een van hen, maar hoe hard zij en de goedwillende mannen
Page 6/7

Read PDF Peppa La Fatina Dei Denti Peppa Pig
om haar heen ook werken om de orde te bewaren, al snel komen de primaire instincten
van de achterblijvers aan de oppervlakte en raakt het leven in Dooling ontwricht. Het is
eten of gegeten worden. Schone slaapsters wordt bevolkt door vele memorabele
personages. Zo is er Clint, de vrouw van Lila, die als psychiater van de
vrouwengevangenis probeert om het kwaad buiten de deur te houden. De gevangenen
die elk met hun eigen achtergrond en verhaal trachten de wonderbaarlijke situatie naar
hun hand te zetten. En dan is er nog de raadselachtige Evie, de enige vrouw die in
slaap kan vallen en ongeschonden weer wakker wordt. Niemand weet waar ze
vandaan komt en over welke bijzondere gaven ze beschikt. Iedereen in Schone
slaapsters wordt op de proef gesteld en gaat tot het uiterste om te overleven. Maar is
het genoeg om een catastrofe af te wenden? Stephen King en Owen King hebben een
meeslepende roman geschreven die alles op scherp zet, en waarin ze meesterlijk laten
zien wat er kan gebeuren als de temperaturen in de samenleving verder en verder
worden opgevoerd.
De lekkerste gouden appels van de koning... Wie wil die nou niet? Een gouden vogel
besluit ze te stelen, maar daar is de koning natuurlijk niet blij mee! Hij stuurt zijn drie
zonen om de vogel te vangen. Onderweg ontmoeten de jongens een vos, die hen een
wijs advies geeft. De twee oudste zonen willen er niet naar luisteren, maar de jongste
volgt zijn raad op en komt veel minder in de problemen dan zijn oudere broers. Maar
zou je het geloven als de broer de vos aan het einde van het verhaal vermoordt? En
denk je dat ze de vogel te pakken zullen krijgen? Ontdek het zelf in ‘De gouden vogel’
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.
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