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Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 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.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle 1987 Marijke's vader haalt met een hele lange ladder
de maan uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter. Prentenboek met
kleurrijke illustraties, die uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.
Met tien in het bed Penny Dale 2003 De tien speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed ligt,

belanden stuk voor stuk op de grond; gelukkig komen zij allemaal terug. Prentenboek met
illustraties in gedekte kleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, om tot tien te leren tellen.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder
twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is
aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. De oorlog der Werelden
vertelt over een invasie van Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de aarde zijn afgereisd.
De Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en beginnen een offensief tegen de mensen.
Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet ontmoet opnieuw de
verloren liefde van zijn leven in een Londense bus en probeert haar weer voor zich te winnen.
Nijntje Dick Bruna 2005 Meneer en mevrouw Pluis krijgen een lief dochtertje: ze noemen haar
Nijntje. Alle dieren uit de buurt komen haar begroeten. Vierkant prentenboekje met eenvoudige
tekeningen in heldere kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd. Gelooft David Katcherton nou echt
dat hij zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen kondigt hij aan dat hij haar
familiebedrijf wil overnemen, hij beweert bovendien dat hij haar óók wil veroveren! Gaandeweg
moet ze echter toegeven dat hij serieus lijkt, zowel zakelijk als in de liefde... en dat hij haar
bepaald niet koud laat. Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Het woordenboek van Lemprière Lawrence Norfolk 1995 Het leven van een erudiete jongeman in
het zeventiende eeuwse Engeland wordt steeds meer beheerst door het woordenboek dat hij aan
het schrijven is.
Het feest van de navolging / druk 1 Richard J. Foster 2008-02 Aanwijzingen voor de weg naar een
actieve beoefening van het geestelijk leven, bestaand uit een gehoorzame onderwerping aan een

aantal regels voor gebed, vasten, onderdanigheid en dergelijke.
Het eenzame vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1 Eric Carle 2007-06 Een
eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes.
Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Stap op pap Dr. Seuss 196?
De levens van anderen Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van 1967 raakt Supratik,
zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij een radicale politieke groepering. In de ban van
zijn idealen wil hij zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen
een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn familie, bestaande uit de grootouders, vijf
volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de verschillende gezinsleden ontstaat
rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de
oppervlakte. Ook om hen heen is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een
grote omwenteling is niet meer tegen te houden.
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 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.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en
persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf,
het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de
adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel
voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken
en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
De historische Boeddha / druk 2 Hans Wolfgang Schumann 2009-10
Flora van Nederlandsch Indië Friedrich Anton Wilhelm Miquel 1859
Zagazoo Quentin Blake 1998 Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje waar
een babytje in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar gaandeweg ontdekken zij dat het opvoeden van
een kind ook zijn keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte, ingekleurde pentekeningen.
Vanaf ca. 7 jaar.
De spin die het te druk had Eric Carle 2007-05 Als een spin bezig is een mooi, groot web te
weven, laat hij zich niet van zijn werk houden door de andere dieren. Oblong prentenboek met
kleurige illustraties in collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
De liefdeslijnen Amitav Ghosh 1994 Via de ervaringen van verschillende leden van een Indiase
familie wordt een beeld van de naoorlogse geschiedenis van het land geschetst.
Knuffel Jez Alborough 2009
De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een kameleon wil steeds op een ander dier
lijken, totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een gewone kameleon te zijn.
Hardkartonnen prentenboek in kleur; uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren en/of

dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Over schoonheid Zadie Smith 2017-02-03 De Engelsman Howard Belsey is hoogleraar aan een
Amerikaanse universiteit. Hij werkt al jaren aan een boek over Rembrandt, dat hij waarschijnlijk
nooit zal voltooien. Nadat Howard een desastreuze affaire heeft gehad met een collega, vertrekt
zijn oudste zoon Jerome naar Engeland. Jerome verloochent zijn vader door te gaan werken voor
diens aartsrivaal, de conservatieve academicus Monty Kipps, die bovendien aanzienlijk
succesvoller is dan Howard. De situatie wordt ondraaglijk wanneer zijn vrouw achter zijn overspel
komt en Jerome verliefd wordt op Kipps' mooie, maar wispelturige dochter. In Over schoonheid
portretteert Zadie Smith op overrompelende wijze het moderne familieleven, de botsing tussen het
persoonlijke en het politieke, de problematiek van een multiculturele maatschappij en de
misvattingen die mensen over zichzelf en elkaar hebben. Zadie Smith is de auteur van Witte
tanden en De handtekeningenman. Ze werd in 1975 geboren in Londen en woont daar nog
steeds. Over schoonheid won de Orange Prize for Fiction 2006 en werd genomineerd voor de
Man Booker Prize 2005. 'Zadie Smith was dertig toen ze Over schoonheid schreef. Ik verheug me
op haar boeken van de komende dertig jaar. (...) Vergelijk haar met Balzac en Fontane en
Dostojevski of (...) met Swift, Cervantes en Kleist. Heb de moed om toe te geven dat het
krankzinnige toeval wil dat uw tijdgenote Zadie Smith van hun kaliber is en dat zij u de rest van uw
leven zal laten genieten.' hugo brandt corstius, nrc handelsblad 'Een van de belangrijkste
schrijvers van de nieuwe Britse generatie.' de volkskrant 'Sommige mensen zijn gewoon geboren
met zo veel talent.' hp/de tijd 'Het nieuwe boek van Zadie Smith bevestigt haar reputatie als een
voortreffelijke auteur die even vitaal en intelligent schrijft over de werking van de geest als over die
van het hart.' the observer
Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06 Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een

van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste
gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek
in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze
wijze de onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse
biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd
in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn
turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een politiek
leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een
geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een
meesterwerk.' Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is
nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph
Paddington de beer Michael Bond 1972
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Othello, of, De Moor van Venetiën; treurspel William Shakespeare 1813
De krekel die niet tsjirpen kon / druk 1 Eric Carle 2015-03-05 Een krekel kan geen geluid
uitbrengen. Maar als hij 's avonds een krekelvrouwtje ontmoet, tsjirpt hij het hoogste lied.
Prentenboek met gekleurde schilderingen. Bij het openslaan van de laatste bladzijde laat de krekel
ook een (mechanisch) getsjirp horen. Vanaf ca. 3 jaar.
Godenspelen / druk 1 Vikram Chandra 2008-03 Een inspecteur van politie in Bombay, India,
onderzoekt de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie in een zelfgebouwde

bunker van het leven beroofde.
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