Los Tres Chivitos Gruff Folk And Fairy Tales Building Fluency Through
Readers Theater
Eventually, you will entirely discover a new experience and achievement by spending more cash. yet when? attain you say
yes that you require to acquire those every needs past having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic
in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more nearly the globe, experience, some places, like
history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own grow old to show reviewing habit. among guides you could enjoy now is Los Tres Chivitos Gruff
Folk And Fairy Tales Building Fluency Through Readers Theater below.

Het geheim van charisma Olivia Fox Cabane 2014-07-29 Is het mogelijk je charisma te vergroten? Het antwoord op deze
vraag is: ja! Veel mensen denken dat charisma is aangeboren – je hebt het (Bill Clinton, Steve Jobs, Oprah) of je hebt het
niet. Maar dat is simpelweg niet waar, betoogt Olivia Fox Cabane. Charismatisch gedrag kan door iedereen aangeleerd én
geperfectioneerd worden. Olivia Fox Cabane onderzoekt in dit boek wat charisma nu precies is. Charismatisch(er) worden
betekent niet dat je persoonlijkheid moet veranderen – het gaat er juist om nieuwe vaardigheden toe te voegen aan de
persoonlijkheid die je al bent. Het geheim van charisma laat je zien hoe je invloedrijker, overtuigender en inspirerender kunt
worden.
Zonder angst Lisa Gardner 2015-10-15 Detective D.D. Warren raakt gewond bij het intensieve onderzoek naar moorden die
verdacht veel lijken op die van seriemoordenaar Harry Day. Alleen: Harry Day is al veertig jaar dood. Het spoor leidt naar
zijn twee dochters. Shana Day trad in haar vaders voetsporen en zit al jaren vast voor meerdere moorden. Zijn andere
dochter, Adeline, werkt inmiddels als psychiater en heeft een zeldzame genetische aandoening waardoor ze geen pijn kan
voelen. D.D. Warren gaat op bezoek bij Adeline. Hoe kan haar zus, die al tien jaar eenzaam is opgesloten, de belangrijkste
verdachte zijn voor deze brute moorden? Of is Adeline zelf misschien beïnvloed door haar vader?
Verloren land Ece Temelkuran 2019-03-26 Zeven stappen van democratie naar dictatuur ‘Verloren land’ van Ece
Temelkuran, een van de invloedrijkste politiek commentatoren van Turkije, is een hartstochtelijke en urgente verdediging van
onze democratie. In dit persoonlijke en politieke betoog ontleedt Temalkuran de wereldwijde opkomst van het populisme. Ze
toont in ‘Verloren land’ aan dat de westerse landen al slaapwandelend bezig zijn hun eigen democratisch bestel te verlaten.
De politieke situatie onder Erdogan in haar moederland Turkije is volgens Temelkuran onderdeel van een wereldwijd
fenomeen en moet daarom gezien worden als een waarschuwing voor landen, die na Turkije en Hongarije politiek verlamd
kunnen raken. Ook Nederland, waar onder invloed van Wilders en Baudet partijen als de VVD eveneens steeds populistischer
worden, loopt volgens haar gevaar. ‘Scherp, onderhoudend en ontroerend.’ Sinan Can Ece Temelkuran (1973) is journalist,
politiek commentator en succesvol auteur. Vanwege politieke onderdrukking heeft ze Turkije moeten verlaten. Temelkuran
schrijft onder meer voor The Guardian en The New York Times en heeft drie miljoen volgers op Twitter.
Tekens zijn overal Laura Lynne Jackson 2020-06-04 Liefde vergaat nooit. Een boek vol hoop en troost. De band die je hebt
met je dierbaren verdwijnt niet na de dood. Je houdt niet ineens op met van iemand houden of aan iemand denken. En soms
gebeurt er iets, droom je iets, voel je iets waarvan je denkt: zou het? Ben ik gek of is dit een teken? Zelfs de nuchterste
mensen hebben weleens iets meegemaakt dat ze niet konden plaatsen. Laura Lynne Jackson is een van de bekendste mediums
uit de Verenigde Staten. In Tekens zijn overal laat ze ons door middel van voorbeelden zien dat wat we vaak instinctief voelen
klopt. Ze vertelt verhalen van mensen die bizarre ervaringen hebben meegemaakt, zoals een moeder die sinds het overlijden
van haar zoon overal herten tegenkomt; ze wordt er zelfs midden op de snelweg door gestopt. Of de vrouw die een
dollarbiljet ontvangt met de naam van haar overleden man, als teken dat het goed met hem gaat. En het nummer van Elvis
Presley dat Laura Lynne Jackson altijd op de sterfdag van haar vader ergens onverwacht hoort. Als je ervoor openstaat, dan
heb je geen medium nodig om je te vertellen wat je diep van binnen eigenlijk al weet. Tekens zijn overal is een boek vol liefde,
hoop en troost. Laura Lynne Jackson studeerde in Oxford en heeft jarenlang Engels gedoceerd. Ze is een gecertificeerd
medium en is verbonden aan de Forever Family Foundation en Windbridge Research Center, waar ze ingezet wordt om
mensen te helpen die iemand zijn verloren.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze geconfronteerd met
harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano
Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed om
haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt

ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans met meserial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde
politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een
nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oudpresident wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door
ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het nieuwe boek van Hebban Thrillerprijs-winnaar Anya Niewierra. Een jaar na de
zelfmoord van haar man besluit Lotte zijn route over de Camino te herlopen. Maar dan ontrafelt ze een duister geheim. De
44-jarige chocolatier Lotte Bonnet woont al jaren gelukkig in Zuid-Limburg met haar man Emil, een voormalige vluchteling
uit Bosnië. Maar dan pleegt Emil onverwacht zelfmoord tijdens het lopen van de Camino en blijft Lotte ontredderd achter.
Als ze elf maanden later naar Bosnië reist om zijn as uit te strooien, ontdekt Lotte dat Emil heeft gelogen over zijn identiteit.
Ze schakelt een advocaat uit Sarajevo in om onderzoek te doen naar zijn verleden, en die komt tot een schokkende
ontdekking. Ondertussen gaat Lotte zelf de Camino lopen, exact volgens de route en planning van Emil. Ze wil achterhalen
wat hem tot zijn wanhoopsdaad dreef. Maar iemand volgt haar, iemand die niet wil dat ze de waarheid ontdekt.
Oneindige liefde Emanuela Deyanova 2020-10-15 In het begin is iedere relatie fantastisch. Maar eigenlijk ken je elkaar nog
niet écht. Tot je opeens in die eerste crisis terechtkomt en je ontdekt dat ook deze relatie niet altijd loopt zoals je zou willen.
Gelukkig is er goed nieuws: liefde kun je leren. Een fijne relatie krijgen en houden is een vaardigheid. Ontdek welke
liefdestaal jij en je partner spreken, hoe je je frustraties overwint, hoe je je aantrekkingskracht en seksualiteit versterkt, hoe
je écht leert luisteren naar de ander en vooral: dat een crisis niet het einde hoeft te betekenen, maar juist het begin kan zijn
van een veel diepere verbinding. Met Oneindige liefde verstevig je je relatie in zeven simpele stappen en creëer je een veilige,
liefdevolle omgeving voor je kinderen om in op te groeien.
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen Peggy Parish 1979 Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een
theekransje verzorgen. Ze vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
Dat komt er nou van... / druk 1 Dieter Schubert 1999
Los Tres Chivitos Gruff Paul Galdone 2001-03-01 Había una vez tres chivitos muy hambrientos que querían cruzar un
puente y subir por la ladera de una colina para alcanzar un hermoso prado, cubierto de hierba y margaritas donde podrían
comer, comer y comer hasta saciarse y engordar. Pero debajo del puente vivía un gnomo que era tan feo como tan malo.
De dwaling van de beeldenstormer Koen Lemmens 2021-02-23 Deze bundel houdt een fris pleidooi om bewust om te gaan
met onze traditie, want als we vandaag zijn wie we zijn, is dat ook te danken aan de vorige generaties. De tien essays
handelen over onze identiteit, als individu, maar ook als lid van een ruimer sociaal en cultureel-historisch verband. Koen
Lemmens onderzoekt wat het betekent om een maatschappelijke structuur, instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of
religie van voorgangers te erven. En wat het betekent om ze vervolgens over te dragen aan wie na ons komt.
Ik heb een zusje, mijn zusje is doofJeanne Whitehouse Peterson 1977 Prentenboek met zwart-witte tekeningen, waarin een
meisje vertelt hoe het is om een doof zusje te hebben: uit de alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het betekent om
niet te kunnen horen, wat haar zusje wel en niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en voelt.
De heksen van Wurm Zilpha Keatley Snyder 1974
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee: De jongen die je
meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirantlid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar
hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot
werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou
verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew
Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de
allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een
atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft
van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans.
Ze stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te
veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’

Levend speelgoed Luc Deflo 2019 Rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu worden geconfronteerd met de verdwijning
van studentes en het spoor leidt naar een goede studievriend van Mendonck.
American Book Publishing Record 1998
De man die tweehonderd keer ontsnapte Horace Greasley 2014-04-18 Horace is pas twintig als Hitler in 1939
Tsjechoslowakije en Polen bezet. Hij neemt dienst in het Engelse leger en wordt in mei 1940 krijgsgevangen gemaakt. Na een
gruwelijke reis belandt hij in een Duits werkkamp in Polen. Ontsnappen is onmogelijk vanwege de geïsoleerde ligging van
het kamp. Dan ontmoet Horace de zeventienjarige tolk Rosa uit Silezië en wordt meteen verliefd. Hij wil Rosa zo vaak
mogelijk zien en breekt 's nachts uit om in de vroege ochtend weer terug te keren naar zijn barak. Keer op keer tarten Horace
en Rosa het noodlot uit naam van de liefde. Dit boek is gebaseerd op een nog niet eerder verteld, waargebeurd verhaal; op
informatie van ooggetuigeverslagen en meer dan honderd uur interviews. Het is een getuigenis over oorlogsgeweld,
heldenmoed, en hoe liefde kan bloeien in de meest onmogelijke situaties.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van overvloedige regenval en misoogsten maken
roversbenden het platteland van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een dag het
verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt
er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede
afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een
spannend plot te combineren met een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en
fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van
Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
Odyssee Homeros 2016-07-05 De Odyssee is het mooiste boek ooit over eilanden en ellende, over monsters en minnaars,
over vaders en zonen, over een man en zijn vrouw. Met Odysseus verkent de lezer de oude wereld, op en rond de
Middellandse Zee, en met hem vraagt hij zich af wat de brutaliteit van de Cycloop of het lied van de Sirenen voorstelt in het
licht van de grote thuisreis. De lezer voelt mee met Telemachos, die zijn vader zoekt, verafschuwt de vrijers, sympathiseert
met Penelope. En wacht met haar. Vierentwintig lange zangen lang leeft de lezer mee met de man die eindelijk thuis op
Ithaka zijn plaats als vader, echtgenoot en vorst weer zal innemen. Met de Ilias in het achterhoofd, een verhaal vol macho’s
en spierkracht, ontdekt de lezer in de Odyssee een andere wereld, die van volharding en denkkracht. Aanvaard met Odysseus
de odyssee: de grote reis van elk mensenleven.
Niet voor de poes Ruth Brown 1981 Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en vindt daar in
een oude speelgoedkast een muisje. Een prentenboek met weinig tekst en donkere geheimzinnige illustraties.
Mijn droom van Afrika Corinne Hofmann 2011-11-07 Ik moet toch een leven kunnen opbouwen na Afrika, denkt Corinne
Hofmann bij zichzelf na een lezing over haar tijd bij de Masai. Ze besluit een sabbatical te nemen en op zoek te gaan naar
wat ze echt wil. Ze maakt een voettocht van 720 kilometer door Namibië en laat zich meevoeren door het prachtige land.
Kenia mijdt ze bewust, om eindelijk los te komen van haar verleden daar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en
Corinne moet toegeven dat het land haar trekt... Wanneer haar dochter Napirai te kennen geeft dat ze haar vader wel zou
willen zien en dat ze op zoek wil gaan naar haar roots, nemen moeder en dochter een aantal weken vrij om Napirais
geboorteland beter te leren kennen. Eenmaal weer in Kenia wordt Corinne in vervoering gebracht door de prachtige rode
kleuren van de Masai-krijgers en de onvergetelijke geuren van haar tweede vaderland. Na een reis van twee maanden is het
eindelijk zover: Napirai ontmoet haar vader Lketinga, Mama Masulani en haar halfzusjes.
Gevaar in het moeras Lena Diaz 2021 Gevaar in het moeras Als nieuwe politiechef in Mystic Glades krijgt Zack Scott een
pittige zaak op zijn bord: drie vrouwen zijn verdwenen in het moerasgebied buiten het stadje, en er wordt gefluisterd dat ze
zijn ontvoerd door een maniak. Wanneer een vrouw het bos uit komt rennen en voor zijn auto springt, weet Zack meteen dat
het een van de slachtoffers is. Kan de mooie Kaylee Brighton hem nu naar haar ontvoerder leiden, of wil het monster juist dat
ze in zijn gruwelijke val lopen? Gruwelijke legendeEen lichaam bungelend aan de beruchte History Tree zorgde voor een
einde aan hun tienerliefde: Brock McGovern werd gearresteerd en weer vrijgelaten, en Maura Antrim verdween uit zijn
leven, te bang om hem bij te staan. Nu, twaalf jaar later, zijn ze terug op de plek van de moord. Twee vrouwen worden
vermist, en Maura is vastbesloten Brock - inmiddels FBI-agent - ditmaal wél te helpen. Samen moeten ze de confrontatie
aangaan met een dreiging die nooit is verdwenen... Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Meer dan intelligent Tessa Kieboom 2017-09-28 Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene
wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met hoge
verwachtingen.In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele
valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen
om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.
Forthcoming Books Rose Arny 1998-04
Het komt wel goed met jouE. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens aan zichzelf toe, ook al wil ze dat niet. Ze haat
Arsen om wat hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat ze nog steeds van hem houdt nog meer. Het zou gemakkelijk

zijn om bij Pike te blijven, maar er was geen passie in die relatie. Waarom is ze zo geobsedeerd door deze ex-gedetineerde?
Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven? Roland en Jasmine hebben afgesproken in een bar, en ze hebben het over hun
relaties. Jasmine dringt erop aan dat Roland uit de kast komt en de waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig
geheim te zijn. Roland weet dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet van zijn tijd met Jasmine en wanneer
ze een avondje gaan bowlen, begint het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is. Maar hij is verward door haar
complete onverschilligheid aan het eind van de avond. Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij weg wil? Waarom gaat ze er
altijd van uit dat hij niet geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet vertelt? Slade en Trinity bereiden zich voor op hun
bruiloft, maar ze hebben allebei verschillende ideeën over wat ze willen. Skye en Cayson helpen met de planning, maar dat
leidt meestal tot ruzie. Clementine gaat er eindelijk mee akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken, maar hoe zal
Cayson reageren? Sean gaat naar huis, naar zijn liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot toe. Wat
zal er met zijn gezin gebeuren?
Voeten en nagels Johan Toonstra 2017-09-13 Voeten en nagels is de herziene versie van Nagelaandoeningen (2010). Dit
boek helpt voetzorgverleners als (medisch) pedicures, podotherapeuten en podologen de meeste nagelaandoeningen te
herkennen. Het biedt bovendien informatie over de mogelijke oorzaken. Met deze kennis kan de voetzorgprofessional
beslissen de nagelafwijking - indien mogelijk en nodig - zelf te behandelen, te kiezen voor een afwachtend beleid of door te
verwijzen naar de huisarts. Het boek helpt ook de cliënt goed te informeren over alle aspecten van de nagelaandoening. De
auteurs behandelen afwijkingen in de vorm en structuur van de nagel, kleurverandering, loslaten van nagels, afwijkingen
rondom de nagel zoals omloop, afwijkingen bij psoriasis, bij schimmelinfecties en bij andere huidaandoeningen, de pijnlijke
nagel, aandoeningen door trauma, invloed van geneesmiddelen op het nagelapparaat, veranderingen door inwendige ziekten
en tumoren van het nagelapparaat. De auteurs, beiden (voormalig) dermatoloog, schreven eerder voor voetzorgverleners
Voeten en huid (2009, tweede editie 2016), Voeten en kanker (2016) en Voeten en schimmels (2016). In Voeten en nagels, de
tweede editie van Nagelaandoeningen (2010) kan gezocht worden op symptomen en op oorzaken van nagelaandoeningen die
in het boek worden behandeld. Ruim 200 afbeeldingen van hoge kwaliteit maken de teksten inzichtelijk en vergemakkelijken
het herkennen van specifieke beelden.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en
wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde
kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs
overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Het ongelooflijke liefdesverhaal van Heer Morf / druk 1 C. Cneut 2002 De circushond Heer Morf voelt zich eenzaam en gaat
op zoek naar de ware liefde. Die vindt hij veel dichter bij huis dan hij dacht. Prentenboek met bijzondere tekeningen in kleur.
Vanaf ca. 5 jaar.
Reader's Theater Teacher Created Materials, Incorporated 2013-09-15 Who doesn't love a familiar tale? Enchanting stories
come to life with these Reader's Theater scripts translated into Spanish. This collection of 8 colorful scripts is ideal for
practice and performance featuring multiple/differentiated reading levels for characters, various themes, glossary, related
song, and poem. Six copies of each title plus lesson plans are included and the titles in this 6-Pack collection include: Ricitos
de oro y los tres osos (Goldilocks and the Three Bears); Hansel y Gretel (Hansel and Gretel); La gallinita roja (The Little
Red Hen); Los tres chivitos Gruff (The Three Billy Goats Gruff); La ropa nueva del emperador (The Emperor's New
Clothes); Caperucita Roja (Little Red Riding Hood); El hombrecito de jengibre (The Gingerbread Man); and Los tres
cochinitos (The Three Little Pigs)
De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.) 2021
Het meisje dat terug in mama's buik wilde Thierry Robberecht 2004 Een vijfjarig meisje krijgt een broertje op wie ze jaloers
is; ze wou dat ze weer terugkon in mama's buik. Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Gilgamesj de held Mary Geraldine McCaughrean 2002 Bewerking van het beroemde oud-Mesopotamische epos, voorzien
van veel illustraties in kleur en zwart-wit.
November Audrey Carlan 2016-11-01 De elfde maand van de wereldwijde hitserie Calendar Girl is November. Lees vanaf
nu elke 1e van de maand hoe het met Mia Saunders gaat. Let op! Dit is een losse maand, de maanden zijn ook samen in
verschillende bundels verkrijgbaar. Wes heeft de hel op aarde overleefd en is terug waar hij moet zijn: in Mia’s armen, in
haar bed. Na alles wat ze hebben meegemaakt zal niets de twee nu nog uit elkaar drijven. Ook Mia’s nieuwe klus niet: ze
moet naar New York om beroemdheden te interviewen. Ze kan kiezen uit genoeg nieuwe vrienden, zoals de knappe Mason
Murphy, pitcher van de Red Sox, en sexy Anton Santiago, de Latin Lov-ah. Ze willen maar wat graag meedoen – iets té graag
naar Wes’ smaak. Met haar nieuwe familie erbij heeft Mia alle ingrediënten voor een sprookjesachtige Thanksgiving.
Afgezien van die ene lege plek aan tafel, die maar door één iemand gevuld kan worden... Elke maand heeft ze een nieuwe
cliënt: een beroemde Franse kunstenaar, een zakenman, een verpletterend aantrekkelijke maffiazoon, een topsporter, een
senator op leeftijd... Heel verschillende mannen die één ding gemeen hebben: voor Mia’s gezelschap betalen ze zonder met
hun ogen te knipperen een ton. Seks is een optionele extra. Na twaalf avontuurlijke maanden zal er voor Mia meer veranderd

zijn dan enkel haar banksaldo... De pers over Calendar Girl ‘Fris, grappig en ongelooflijk hot. Je zult steeds weer verliefd
worden op Audrey Carlans Calendar Girl-serie en snakken naar het volgende deel.’ Meredith Wild, #1 NYT Bestsellerauteur
‘Dit is een KILLER-start van Carlans maandelijkse serie!’ Give Me Books ‘Audrey slaat weer toe! Ze maakte me aan het
lachen én aan het huilen met haar prachtige woorden! Ik ben verliefd op deze boeken.’ Hooks & Books Book Blog
Simple Smart BBQJulius Jaspers 2018-05-01 In Simple Smart BBQ laat Julius Jaspers zien hoe je op de meest eenvoudige
manier de beste resultaten kan halen uit je BBQ. Door te werken met goede ingrediënten en aan de hand van alle tips van
Julius kan iedereen de lekkerste BBQ gerechten voorschotelen. De vlees-, vis-, groente-, rubs-, marinade- en sausrecepten
die in dit boek aan bod komen zijn geschikt voor diverse BBQ's en op verschillende momenten in het jaar.
Doctor Dolittle op de maan Hugh Lofting 2019-10-25 Het kinderboek Doctor Dolittle op de Maan (1928) was bedoeld als
slotstuk van Loftings grote Doctor Dolittle-serie. In tegenstelling tot de eerdere Dolittle-boeken zijn er geen subplots; er is
een strakke verhaallijn die in een welhaast omineuze toon wordt verteld. Doctor Dolittle is geland op de maan en doet daar
allerlei ontdekkingen. Ook ontmoet hij Otho Bludge de Maanman, een kunstenaar uit de Steentijd die op de maan is
achtergebleven toen die van de aarde scheidde. Dolittle gaat om met maandieren en ontdekt hoe hij met intelligente
maanplanten kan communiceren. Hugh Lofting (1886-1947) was een Britse schrijver die vooral bekend werd met de
kinderboekenreeks over dokter John Dolittle, die met dieren kan praten. De reeks ontstond in de brieven die hij als
frontsoldaat naar zijn kinderen stuurde om hen af te leiden van de verschrikkingen van de oorlog. Naast de Dolittle-reeks
schreef Lofting diverse prentenboeken en poëziebundels voor kinderen. Hij schreef maar één werk voor volwassenen: een
gedicht over de zinloosheid van oorlog.
Meer door minder Joshua Becker 2016-11-23 ‘Meer door minder’ is een inspirerend boek van Joshua Becker over het
creëren van ruimte in je huis, je leven, je hoofd en je bezit. Becker laat zien dat een minimalistische levensstijl geworteld is in
eeuwenoude theorieën en methodes over afstand doen van bezit. Door alle ruis en rommel uit zijn omgeving weg te halen, is
Becker een gelukkiger, geconcentreerder en een meer tevreden mens geworden. Het opruimen van alles wat overbodig is
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte in je leven!
Folktales Aloud Janice M. Del Negro 2014 A good folktale triggers the imagination, connecting children to a wider world as
well as increasing their vocabulary and comprehension skills. In this delightful and easy-to-use book, teacher and storyteller
Del Negro gives librarians, teachers, and parents the keys to storytelling success. Including more than a dozen original
adaptations of folktales from around the world, tailored specifically for library and classroom use, she Reviews storytelling
basics such as selecting a tale and learning the story Offers tips for dealing with stage fright and reluctant listeners Presents
a bibliography of recommended online and print resources, steering readers to more wonderful tales to tell For young
listeners the folktale is a perfect gateway to the exciting worlds of culture and literature, and Del Negro’s book invites their
engagement with proven techniques and original story scripts that can be used by experienced as well as beginning tellers.
Droom van een zomer Susan Wiggs 2021-09-23 Een nieuw deel in de Avalon-serie: een zomers verhaal om bij weg te
dromen. Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar to-do-lijstje-voor-mijn-dertigste.
Carrière: check! Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft een geliefde, die iets erg
belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in Manhattan. Wat wil een meisje nog meer? Misschien verliefd –
écht verliefd worden? Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en vriendje in de wacht te zetten en
terug te keren naar Avalon, het dorpje aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus bij het
meer ze nooit is vergeten...
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