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Ieorg Idur Roald Dahl 2016-02-17 'IEORG IDUR'
Roald Dahl woordenboek 2016-09-06

won in 1991 de Prijs van de Nederlandse

Zeven minuten na middernacht Patrick Ness

Kinderjury. Een fantastisch kinderboek volledig in

2013-10-10 Het monster verscheen net na

kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met

middernacht. Maar het is niet het monster dat

prachtige tekeningen van bekroond illustrator

Conor verwachtte, het monster uit de nachtmerrie

Quentin Blake. 'Esio Trot' werd verfilmd met in de

die hij bijna elke nacht heeft gehad sinds zijn

hoofdrollen Dustin Hoffman en Judi Dench. Dit e-

moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind

book kun je op je smartphone, tablet én op je e-

en het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin

reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je

is anders. Oud. Wild. En hij wil het meest

bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is

gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de

geschikt voor zowel iOS- als Android-

waarheid.

besturingssystemen. Vanaf zijn balkon kan meneer

Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr

Hoppe precies op het balkon van zijn

2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht

onderbuurvrouw kijken. Al jaren is hij stiekem

kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu

verliefd op mevrouw Zilver, maar hij is te

verfilmd voor Netflix Onder de kerstboom op het

verlegen om haar aan te spreken. In gedachten

plein in Virgin River vindt Annie een doos met

verzint hij de grootste heldendaden om indruk op

puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze

haar te maken. Kon hij haar maar bevrijden uit

intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts

handen van een bende gewapende boeven... Op een

komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate

dag hoort hij mevrouw Zilver zeggen dat haar

weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers

schildpad maar niet wil groeien. Meneer Hoppe

die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de

grijpt zijn kans en verzint voor haar een

puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar

indrukwekkende toverspreuk. In eerste instantie

af te kunnen houden!

werkt de truc, maar dan loopt het volledig uit de

Ik heb je zoveel te vertellen -- John Marsden 1990

hand... Deze editie van 'IEORG IDUR' is volledig in

Marina werd, bij een ruzie tussen haar ouders, door

kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl

haar vader mishandeld. Daarover wil ze met

is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ –

niemand meer praten. Pas als ze naar een kostschool

VPRO-gids

gaat, lukt het haar het isolement te doorbreken.

De mens en zijn symbolen Marie-Louise von Franz
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1992 Introductie tot het werk van de Zwitserse

bestseller van kinderboekenschrijver Roald Dahl,

psychiater (1875-1961).

met prachtige tekeningen van bekroond illustrator

De bliksemdief Rick Riordan 2012-08-29 Percy

Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd

Jackson staat op het punt om van school getrapt te

al twee keer verfilmd, onder meer door Tim

worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste

Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie

zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van

Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet

een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus

én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor

wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien

zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als

dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders

Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een reep

zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.

chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij

Thirteen reasons why Jay Asher 2010 De 16-jarige

krijgt een rondleiding door de geheimzinnige

Clay luistert een hele nacht naar zeven

chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de

cassettebandjes waarop een klasgenote, die twee

ongelofelijkste, geweldigste en

weken daarvoor zelfmoord pleegde, de dertien

verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En

redenen daartoe uit de doeken doet. Vanaf ca. 14

wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar

jaar.

ze opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende

De hemelverdiener Ayad Akhtar 2012-02-28 Een

karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar

groots debuut over een Amerikaans-islamitisch

behang voor kinderkamers maken? Maar in de

gezin dat worstelt met geloof en trouw, en een plek

fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld

probeert te vinden tussen twee culturen. Nog

voor Caspar Slok, die door een rivier van hete

voordat hij haar ooit ontmoet heeft, is de

chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de

twaalfjarige Hayat al gebiologeerd door Mina, een

beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-

goede vriendin van zijn moeder. De verhalen over

gids

deze mooie, briljante vrouw maken haar bij

De reuzenperzik Roald Dahl 2016-01-26 'De

voorbaat tot een legende. Hij ziet reikhalzend uit

reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van

naar haar komst. Mina is Pakistan namelijk

bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige

ontvlucht en komt bij hen in Amerika wonen.

tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

Hayats vader is minder enthousiast. Hij heeft bij zijn

Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je

vertrek uit Pakistan bewust de fundamentalistische

e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel

wereld achter zich gelaten en probeert zich zo goed

iOS- als Android-besturingssystemen. James woont

mogelijk aan te passen aan zijn nieuwe, westerse

al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een raar

leven. De komst van Mina brengt echter weer

bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in

vrolijkheid en geluk in het gezin, waarin vaak

het zuiden van Engeland. James moet van die niet

onenigheid heerst. Ook laat Mina Hayat

zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie

kennismaken met de schoonheid en kracht van de

leven komt een eind als hij van een oud mannetje

Koran. Voor de ogen van zijn vader verandert hij

een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij

volledig. Wanneer Mina het gezin verlaat om haar

de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de

eigen leven te gaan leiden, wordt Hayat zo diep

boom een reusachtige perzik die zo groot wordt als

getroffen door gevoelens van jaloezie dat zijn

een huis! James kruipt door een tunnel de

gedrag rampzalige gevolgen heeft voor de mensen

reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-

van wie hij het meest houdt

Sprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog

Sjakie en de chocoladefabriek Roald Dahl 2016-01-26

meer dieren. Samen beleven ze de gekste

De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een

avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af,
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en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is

Tot Michael, hun vader, op een dag plotseling weer

de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ –

binnenstapt met een verrassend verzoek. Slechts

VPRO-gids

één van hen accepteert en besluit mee te gaan. Het

Het kerkhof Neil Gaiman 2010-04-28 Nim is een

is Clay, de vierde zoon, getormenteerd door een

ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de

lang begraven geheim.

enige levende bewoner van een kerkhof. Hij leert

Mijn 2 dekens Irena Kobald 2016-06-10 Als het

oude gewoonten kennen, van toen zijn

Afrikaanse meisje Radslag (ik-figuur) naar het

spookachtige beschermers nog leefden, maar hij

westen is gevlucht, begint er een nieuw leven vol

leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En

vreemde mensen, eten en woorden. Als iemand je

dat komt hem goed van pas! Maar kan een jongen,

dan helpt, is het of er een warme deken over je

opgevoed door geesten, de wonderen en

wordt uitgespreid. Prentenboek met sfeervolle

verschrikkingen van zowel de wereld van de

kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.

levenden als van de doden aan? En dan zijn er ook

Daantje, de wereldkampioen Roald Dahl 2016-01-26

nog gruwels en nachtmergels, demonen die noch

'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een

bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit

Zilveren Griffel. Een geweldig kinderboek van

ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als

bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige

Coraline en Ster zo betoverend en verrassend dat

tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen

Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je

gaan. '

e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel

Oma heeft me gestuurd om te zeggen dat het haar

iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is

spijt Fredrik Backman 2014-09-11 Elsa is zeven jaar

aardig, slim, oplettend en hij zit vol grappen. Hij

en een beetje apart. Haar oma is zevenenzeventig

woont in een oude woonwagen, samen met zijn

jaar, oud en gek. Zo schiet ze vanaf haar balkon met

vader, een geweldig verteller en een genie op het

een paintballgeweer op mensen die het woord van

gebied van vliegers. Net als de dorpsagent en de

God komen verkondigen. Oma is de bovendien

domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe een

beste en enige vriend van Elsa. Haar oma vertelt

fazantje omdat het zo vreselijk spannend is... en

Elsa de prachtigste sprookjes en verhalen. Elsa

lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die

vlucht in die verhalen waar iedereen anders is en

jaarlijks een jachtpartij op fazanten organiseert.

waar niemand gewoon hoeft te zijn. Dan overlijdt

Samen met zijn vader bindt Daantje de strijd aan

oma. Ze laat een stapel brieven achter waarin ze

met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste

zich verontschuldigt bij iedereen die ze heeft

kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids

gekwetst. Gewapend met die brieven begint Elsa

En elke ochtend wordt de weg naar huis steeds

aan haar grootste avontuur. En leert ze de waarheid

langer Fredrik Backman 2017-08-02 EEN

over sprookjes, koninkrijken en een oma zoals er

LIEFDEVOL PORTRET VAN DEMENTIE DAT

maar een van was.

JE ECHT RAAKT In En elke ochtend wordt de

De bruggenbouwer Markus Zusak 2018-11-20 In de

weg naar huis steeds langer schetst Fredrik

perfecte chaos van een huis zonder volwassenen,

Backman een ontzettend ontroerend beeld van de

voeden vijf broers elkaar op volgens hun eigen

strijd die een oude man levert om zijn geliefde

regels. Hun moeder is gestorven, hun vader is

herinneringen niet kwijt te raken, en van de

gevlucht. Terwijl de Dunbar jongens met elkaar

pogingen van zijn familie om voor hem te zorgen

vechten, samen lachen en samen hun verdriet

terwijl ze tegelijkertijd ook al een beetje afscheid

verwerken, probeert Matthew als oudste de rol van

moeten nemen.

zijn ouders over te nemen in het ontwrichte gezin.

Als ik blijf / Wacht op mij Gayle Forman
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2012-01-27

echter van Corine. Hoe lang moet ik mijn

Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie

nieuwsgierigheid nog bedwingen? Serieus Kim, ik

2017-02-16 In het Nigeria van de jaren zestig, een

maak me zorgen. Wat is er aan de hand? Wat is er

land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog,

aan de hand? Absoluut een goeie vraag. Dat zou ik

komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit

ook wel willen weten. Het lijkt er sterk op dat mijn

een arm dorp werkt als huisknecht voor een

minnaar zijn vrouw heeft vermoord, mijn

universiteitsprofessor. Olanna heeft haar

echtgenoot heeft geprobeerd mijn moeder te

luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos

vermoorden en ik ben bang dat een van mijn

achter zich gelaten om bij de charismatische

cliënten onderweg is om mij te vermoorden. Meer

professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is

niet. Niets om je zorgen over te maken.” In de

Richard, een verlegen Engelsman die in de ban

literaire thriller Kamer 305 raken de levens van

raakt van Olanna's geheimzinnige tweelingzus.

Kim en Eva met elkaar verstrengeld tijdens hun

Tegen de achtergrond van de gruwelijke

huiveringwekkende zoektocht naar het motief

burgeroorlog worden deze drie personages op

achter enkele mysterieuze moorden.

onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De

De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 Floor denkt

explosieve situatie stelt hun idealen en hun

dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert

loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.

beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer

De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11

kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten

Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit

ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.

de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te

Ontregeld Charlotte Wood 2017-03-08 Als Yolanda

richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar

en Verla ontwaken uit een roes, ontdekken ze dat

vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair

ze samen met een aantal andere vrouwen

Macdonald, in Londen, midden op straat.

gevangen worden gehouden in een vervallen

Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen

gebouw midden in de woestijn. Ze kennen elkaar

een havik te nemen om haar verlies te verwerken.

niet en hebben geen idee waar ze zijn en waarom.

Door het vurige dier te temmen verkent ze haar

Terwijl ze dwangarbeid verrichten onder een

grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De

brandende zon komen ze erachter wat ze gemeen

H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze

hebben: ieder van hen is het slachtoffer geweest

haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het

van een seksschandaal met een machtige man. De

is een roerend en humoristisch relaas over

vrouwen hopen op redding maar als het voedsel

rouwverwerking en de aantrekkingskracht van

langzaam op begint te raken, wordt duidelijk dat

een buitengewoon beest. Macdonald betreedt

niemand hen zal komen redden en dat ze op

onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek

zichzelf – en op elkaar - zijn aangewezen.

dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de

De griezels Roald Dahl 2016-03-08 De Griezels is

natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze

een fantastisch kinderboek volledig in kleur van

onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het

bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige

leven en de liefde.

tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

Kamer 305 Yvonne Franssen 2019-09-07 “Pas na

Dit e-book kun je op je smartphone, tablet en op je

tweeën ’s middags werd ik weer wakker. Mijn

e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je

hele wezen schreeuwde om Martijn, maar hij had

bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is

niets meer van zich laten horen en wat zou ik

geschikt voor zowel iOS- als Android-

moeten zeggen? Toch graai ik nu met wild

besturingssystemen. Meneer en mevrouw Griezel

kloppend hart naar mijn telefoon. Het appje is

vormen een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles
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om elkaar het leven zuur te maken. Zo stoppen ze

de Birma-Siam Dodenspoorlijn wordt de

Reuzenkribbebijters in elkaars bed en serveren ze

Australische legerarts Dorrigo Evans achtervolgd

levende Kronkelspaghetti als avondeten. Ook de

door een vroegere liefdesaffaire met Amy, de jonge

dieren zitten ze voortdurend in de weg. Meneer

vrouw van zijn oom. Terwijl hij knokt om zijn

Griezel is namelijk gek op vogelpastei en hij droomt

manschappen van uithongering, cholera en andere

al jaren van zijn eigen grote ondersteboven-

wreedheden te redden, krijgt hij een brief die zijn

apencircus. Maar dan nemen de dieren wraak. En

leven voor altijd zal veranderen.De smalle weg

hoe! Deze editie van 'De Griezels' is volledig in

naar het verre noorden is een gruwelijk mooi

kleur geíllustreerd door Quentin Blake. 'Roald Dahl

coming-of-ageverhaal, niet alleen over de

is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.' -

onmenselijkheden en de verschrikkingen van de

VPRO-gids

oorlog, maar ook over de liefde in al haar vormen.

Codenaam Verity Elizabeth Wein 2015-11-05 Kiss

Het is het relaas van een oorlogsheld die hunkert

me, Hardy. Kiss me, quick. Het heroïsche verhaal

naar passie en erkenning, alleen maar om erachter

over de bijzondere vriendschap tussen twee meisjes

te komen wat hij verloren heeft.

in de Tweede Wereldoorlog. 11 oktober 1943. Een

De fantastische meneer Vos Roald Dahl 2016-02-19

Brits spionagevliegtuig stort neer in bezet

Drie rijke en gierige boeren proberen een

Frankrijk. Aan boord zijn twee jonge vrouwen: een

vossenfamilie uit hun hol te verjagen omdat deze al

piloot en een spion. Een van hen wordt

hun pluimvee opeet. Maar de fantastische Meneer

gevangengenomen, de ander zou kunnen

Vos is ze steeds te slim af! De fantastische Meneer

overleven. Wanneer Verity wordt gearresteerd

Vos won in 1972 een Zilveren Griffel. Een

door de Gestapo weet ze zeker dat haar leven

geweldig kinderboek volledig in kleur van

voorbij is. Haar ondervragers stellen haar voor een

bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige

eenvoudige keuze: ze vertelt de nazi's alles wat ze

tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

weet of ze wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Om

Fantastic Mister Fox werd omgetoverd tot

tijd te rekken begint Verity te schrijven. Niet om

animatiefilm door Wes Anderson. De stemmen van

los te laten wat ze weet, maar om vast te leggen

meneer en mevrouw Vos werden ingesproken

wat ze heeft meegemaakt. Hoe ze bevriend raakte

door George Clooney en Meryl Streep. Dit e-book

met Maddie en waarom ze haar achterliet in het

kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader

gestrande vliegtuig. Met elke streek van haar pen

lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien

vecht Verity voor haar leven.

alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor

Tien miljard Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek

zowel iOS- als Android-besturingssystemen. ‘En

gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je

liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen

ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het

vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar eens

gaat over ons falen: het falen als individu, het falen

eend moesten eten,’ zei Mevrouw Vos. ‘Breng maar

van de zakenwereld, en het falen van onze politici.

twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor ons

Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben

samen, en één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen

veroorzaakt en die haar weerga niet kent. Dit boek

we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De beste die Bits

gaat over onze toekomst.

maar heeft.’ Meneer Vos zou niet zoveel praatjes

De smalle weg naar het verre noorden Richard

hebben als hij had geweten dat de boeren Bolus,

Flanagan 2014-08-30 Richard Flanagan schreef een

Bits en Biet hem op dat ogenblik opwachten. Ze

meesterwerk over de gruwel van de oorlog en de

liggen achter een boom bij de ingang van het hol,

onmogelijkheid van de liefde Augustus, 1943. In

een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn

een uitzichtloos Japans krijgsgevangenenkamp aan

vastbesloten om Meneer Vos dood te schieten, uit te
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hongeren of uit te graven, al duurt het nog zo

believe we should all be interesting in this subject

lang... Deze editie van De fantastische Meneer Vos is

and hopely you will enjoy it just as much as I do.

volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake.

Please deal it out on some friendly undertakers,

‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter

because it is clear that it can so not longer.

wereld.’ – VPRO-gids

Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie

Joris en de geheimzinnige toverdrank Roald Dahl

2016-10-14 De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is

2016-01-26 Joris moet op een ochtend in zijn eentje

de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man

op zijn grootmoeder passen, maar die is intens

die voor de buitenwereld de reputatie heeft van

gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een

een filantroop. Maar hij regeert zijn gezin met

toverdrankje voor haar maken. Maar dan gebeuren

harde hand en het leven van Kambili wordt

de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige

bepaald door zijn strenge regels. Tijdens een

toverdrank is een fantastisch kinderboek van de

logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken

wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met

zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan

prachtige tekeningen van bekroond illustrator

boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en

Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone,

gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun

tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt

vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het

voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen.

gezin en Kambili moet alles op alles zetten om haar

Joris woont op een boerderij, ver van alles af. Op

familie bijeen te houden.

een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn

Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine

grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe,

Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit

dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een

verschillende milieus afkomstig en met totaal

plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er

verschillende karakters, raken bevriend. Zij

gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten,

kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde

motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het

koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af.

drankje en ze groeit en groeit. Ze gaat door het

Vanaf ca. 10 jaar.

plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris

Wij tegen jullie Fredrik Backman 2018-10-16 In

en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te

het Zweedse stadje Björnstad krijgen de bewoners

gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald

in korte tijd veel te verduren. Veel spelers van het

Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’

ijshockeyteam, de trots van de stad, stappen over

– VPRO-gids

naar het team van hun grootste concurrent, de

I always get my sin Maarten H. Rijkens 2011-08-10

naburige stad Hed. In Björnstad moet een vrijwel

I always get my sin is een vermakelijke

volledig nieuw team geformeerd worden. Het

bloemlezing van fouten die Nederlanders maken als

duurt niet lang voordat de nieuwe selectie in de

zij Engels spreken. I do not want to fall with the

startblokken staat, maar een hecht team maken van

door in house Het geeft een hilarisch beeld van het

de spelers is een flinke uitdaging voor de nieuwe

taalgebruik van onze Nederlandse ministers, state

coach. In aanloop naar de belangrijkste wedstrijd

secretaries en top hotemetotes. How do you do and

van het seizoen groeit de rivaliteit tussen Björnstad

how do you do your wife? I always get my sin is

en Hed uit tot een heftige strijd die de

samengesteld door Maarten H. Rijkens. Als

gemeenschap verscheurt, en worden de inwoners

directeur bij Heineken heeft hij jarenlang te maken

van beide steden gedwongen om te kiezen wat ze

gehad met Nederlanders die Engels spreken. We

echt belangrijk vinden. Wij tegen jullie is het

have to look further than our nose is long may i

indringende vervolg op Björnstad, waarin Fredrik

thank your cock for the lovely dinner? Rijkens: I

Backman laat zien hoe loyaliteit en vriendschap
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mensen door de moeilijkste tijden heen kunnen

vinden haar maar lastig en dulden Matilda totdat ze

slepen. De twee delen kunnen los van elkaar

haar het huis uit kunnen jagen naar een ander deel

worden gelezen.

van het land, of liever nog veel verder weg.

Heartstream Tom Pollock 2020-09-25 Heartstream is

Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken. Ze

een bloedstollende Young Adult thriller van de

bedenkt heel slimme straffen voor haar ouders. En

auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de

als het hoofd van de school, juffrouw Bulstronk,

gevaren van social media en obsessie. Heartstream is

haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets

een bloedstollende Young Adult thriller van de

kan wat niemand anders kan. ‘Roald Dahl is de

auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de

beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-

gevaren van social media en obsessie. Beroemd Cat

gids

is verliefd. En niet op zomaar iemand. Ze heeft een

Dog Man Dav Pilkey 2018-07-17 De bestseller uit

relatie met de leadzanger van een van de

Amerika van dit moment: Dog Man! Lees nu het

allergrootste bands ter wereld. Als de fans van de

eerste boek over deze blaffende boevenvanger –

band erachter komen dat hun idool een relatie

half hond, half agent en helemaal politieheld. Als

heeft, zullen ze woedend zijn. Cat houdt de relatie

een politieagent en zijn hond gewond raken door

angstvallig geheim, maar dan wordt ze zwanger...

de streken van de gemene kat Karel, verandert een

Social media Amy is beroemd. Ze is een enorm

levensreddende operatie alles. Dog Man is geboren!

fenomeen op Heartstream, een app waarmee je al je

Deze nieuwe superheld is dol op botten en likjes

diepste gevoelens met je fans kunt delen. Amy

geven aan de politiebaas. Maar boven alles

streamt zelfs hoe ze zich voelt tijdens de begrafenis

beschermt hij de stad tegen rottige robots, kattige

van haar moeder. Als Amy na de begrafenis van

criminelen en op hol geslagen hotdogs. Dog Man is

haar moeder thuiskomt, staat er een onbekende

een hilarische graphic novel vol met bizarre

vrouw in haar woonkamer. Ze is van top tot teen

tekeningen en leuke woordgrappen, vertaald door

behangen met explosieven. Ze weigert te

Tjibbe Veldkamp. Urenlang lees- en kijkplezier

vertrekken voordat ze Amy heeft gesproken. Wat

voor kinderen vanaf 7 jaar.

zou ze willen? Wit Konijn / Rode Wolf is een al

Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi

even spannende thriller van Tom Pollock. Een

Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een

regelrechte pageturner voor tieners en oudere t

groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse

Matilda Roald Dahl 2016-01-26 Bestseller Matilda is

auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika

een fantastisch kinderboek van

en Afrika en over de band tussen mannen en

kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige

vrouwen, ouders en kinderen. In het

tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.

beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken

Matilda werd succesvol verfilmd door en met

een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens

Danny DeVito. Dit e-book kun je op je smartphone,

straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te

tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt

ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke

voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen.

geheim achter de dood van haar broer. En in het

Matilda is briljant. Ze is een gevoelig meisje dat

titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van

geweldig goed kan leren. Toen ze anderhalf was,

een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de

kon Matilda al praten als een volwassene, met drie

Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal

jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf was, las ze

aangekomen moet vaststellen dat het land niet

boeken van wereldberoemde schrijvers als Dickens,

voldoet aan haar verwachtingen.

Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar

De GVR-filmeditie Roald Dahl 2016-03-09 'De GVR'

ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze

won in 1984 een Zilveren Griffel. Een bestseller

taboo-printable-cards-esl

7/8

Downloaded from www.talerka.tv on
October 5, 2022 by guest

van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met

naar Nigeria, waar intussen een democratisch

prachtige tekeningen van bekroond illustrator

bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar

Quentin Blake. The BFG werd al twee keer

haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij.

verfilmd, de laatste keer door Steven Spielberg. Dit

Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden

e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-

Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste

reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS-

uitdaging van hun leven.

als Android-besturingssystemen. Sofie ligt ’s nachts

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was

in bed, maar slaap is wel het laatste waar ze aan

stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had

denkt. Voor haar raam staat een reus zo hoog als een

gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

huis, die haar uit bed plukt en ontvoert! Maar Sofie

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen

heeft geluk. Deze Grote Vriendelijke Reus spreekt

Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in

eigenaardig en gebruikt de raarste woorden, maar is

New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het

wel heel aardig. Wat hij Sofie echter vertelt over

Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij

de andere reuzen is vreselijk. Sofie en de GVR

op plantages in Louisiana, vaak onder de meest

bedenken een slim plan, waardoor alle kinderen

wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn

weer veilig in hun bed kunnen liggen. ‘Roald Dahl

vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup

is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’

eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar

VPRO-gids

slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn

Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie

gevangenschap in een van de donkerste periodes

2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd

uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat

op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord

direct in als een bom en opent vele Amerikanen de

wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire

ogen voor de onmenselijkheid van het

dictatuur moeten verlaten. De mooie,

slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door

zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren.

de Britse filmmaker Steve McQueen en werd

Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt

geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De

vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met

film won de Golden Globe voor Beste Film en is

vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar

genomineerd voor negen Oscars, waaronder die

Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit,

voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst

een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem

in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van

niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug

Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
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