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Celtic Cross Template Ks1
Roodkapje wil haar zieke oma verrassen met wijn
en taart. Onderweg wordt ze zelf verrast door een
wolf. Prentenboekenbewerking van het bekende
sprookje met sfeervolle illustraties. Voorlezen
vanaf ca. 5 jaar.
Politiechef van Ankh-Meurbork, Dauwe Flinx, heeft
zijn leven helemaal op orde. Dan slaat de bliksem
in, en bevindt hij zich plotsklaps in zijn eigen
problematische verleden zonder zelfs de kleding
die hij aanhad. In het verleden te leven is moeilijk,
maar er te sterven is – zoals hij al snel ondervindt
– ongelofelijk eenvoudig. Maar hij moet in leven
blijven om een moordenaar op te sporen en om
zichzelf te leren hoe hij een goede politieagent
moet worden. Ook moet hij de uitkomst van een
bloederige opstand zien te wijzigen. Er is alleen
een probleem: als hij hierin slaagt, heeft hij geen
vrouw, geen kind en geen toekomst meer...
Explores the complexity and wide-ranging
applications of the Fibonacci sequence, which
appears in nature, art, economics, and the "golden
ratio," which is derived from this simple pattern of
numbers.
De nieuweling
Create Your Own Tarot Deck
De nachtwacht
Historie der verbasteringen van het christendom
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Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van
Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val van
Constantinopel in 1453.
De verteller vindt in een geheim laatje van een oud bureau
een brief uit de Eerste Wereldoorlog die de kerstgedachte
een bijzondere inhoud geeft. Vanaf ca. 9 jaar.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen
Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de
poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag
en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf
ca. 3 jaar.
het epos der Finnen, verzameld door Elias Lönnrot
Harry Potter en de steen der wijzen
alles wat je moet weten als je ouders gaan scheiden
Date met de dood
Tristan en Isolde

? 41 Different & Big Celtic Crosses for
relaxation drawing ? ? RELAX FOR ADULTS Nothing is as relaxing as drawing, it
helps to leave all the bad behind and
distract from everyday problems. ?
HISTORICAL MEANING - The Celtic cross is
an ancient magical symbol, which,
according to legend, bestows wisdom on a
person and protects from negativity. It is
used as a talisman, tattoo or amulet. The
history of the symbol goes back to ancient
times and is shrouded in many legends.
This is a unique symbol, the meaning of
which is based on the beliefs of
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Christianity and Hinduism. ? QUALITY
ASSURANCE - The book is made so that
everyone can enjoy, large prints for
convenience, an individual background for
each pattern, in general we are sure that
you will like it.
Viewed as the key to self-knowledge and
inner peace in Eastern traditions, a
mandala is a symbolic spiritual image
which, when meditated on, can bring about
profound transformation. Featuring imagery
from a range of spiritual and religious
traditions, as well as from the natural
world, this wonderful book offers a superb
collection of black and white mandala
artworks for you to colour in, plus guided
meditations for every image, and a further
section of basic line templates for you to
create your own mandala designs.
De Stadswacht heeft echte Mannen nodig!
Zijn de wachters dan niet mans genoeg?
Mans, och ja — maar mens? Zo hebben we
bijvoorbeeld Korporaal Biet (op papier een
dwerg), Veldwachter Pruimpie (echt een
dwerg), Veldwachter Gneisbaard (een trol),
Veldwachter Angoea (een vrouw... meestal)
en Korporaal Bollebos (uit het mensdom
gezet wegens duwen). Mans genoeg, maar
toch dringend verlegen om hulp. Want in de
stad heersen moord en doodslag, zonder de
vereiste vergunning! En graag vóór
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morgenmiddag moet deze zaak rond zijn,
want dan gaat Kaptein Flinx met ontslag
wegens huwelijk. Vuurgevaarlijke actie,
pratende honden en keiharde romantiek!
Jiddische politiebond
Het boek van de denkbeeldige wezens
Berlage en een boef in het museum
Erebos ontwaakt
Roodkapje

Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie
Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan
gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel
erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de
nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd
wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer
te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een
griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies
collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op.
Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens
zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle
betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een
man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort
wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de
afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn
wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het
einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een
brief krijgt van iemand die ze nooit meer hoopte te zien,
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dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt,
uit te komen. Ze weet dat ze terug moet naar Bruny, een
eiland voor de kust van Tasmani . Op het woeste, lege
eiland heeft ze haar beste jaren doorgebracht met haar
man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een
tragedie haar terugbracht naar de beschaving. Tom,
Mary’s jongste zoon, houdt net zoveel van Bruny als zij.
Maar nadat hij een winter doorbracht op Antarctica kan
hij zijn draai niet meer vinden. Dan ontmoet hij Emma,
net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet is:
open, gastvrij en onbezorgd. De vrouw van de
vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal
over een moeder en zoon die worstelen met geheimen,
verlies en hun eigen leven.
Andra (13, ik-persoon) mag met haar beste vriendin Selina
en haar ouders mee naar de camping in Itali . Maar
wordt het wel leuk, nu Veerle ook meegaat en een van de
jongens opdringerig wordt? Vanaf ca. 13 jaar.
Koala kan niet slapen
De paashaas op cadeautjestocht
Het meisje dat de maan dronk
Old Irish Religious Patterns - New Relaxation
Ornaments, Suitable for Kids & Adults - 86 Pages
Christian Coloring Book - Big Coloring Designs Religious Coloring Book
The Mindful Mandala Coloring Book
De nu reeds klassieke reconstructie van de beroemde verhaal,
door de Franse mediaevist Joseph B'dier (1864-1938), is door
geen enkele andere herschepping geëvenaard. Van oorsprong
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Keltische legende over een ontroerende liefdesgeschiedenis.
"Liefde tot in de dood".
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn
elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele
leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar
Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage
wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934),
met kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
de ellendige zomer van Sandra-zonder-s
Koning en koning
Kleine Schildpad en de grote zee
Wilde dieren
Siepie
De belevenissen van twee Londense kinderen van tien en elf
jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden
naar het platteland van Wales.
De koningin wil met pensioen, maar eerst moet de kroonprins
trouwen. Het heeft heel wat voeten in de aarde om een
geschikte partner voor hem te vinden. Prentenboek met
bonte illustraties in gemengde techniek. Vanaf ca. 4 jaar.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon
verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel
Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Tennyson's Idyllen van den koning
With a Full Set of Cards to Color
Waterland
De ontdekkingsreiziger
De officiis
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Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar
jeugdroman De ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een
vliegtuig crashen en op mysterieuze stad in de jungle stuiten. Na Feo en
de wolven is er nu De ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over
vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad
in de jungle stuiten. Opnieuw een betoverend avontuur van een
veelvoudig bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in het
Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar
ze zijn ver weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De
jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Ze
eten larven en een tarantula, redden een babyluiaard, klimmen in
bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding wordt met de
dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat
aangegeven. Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met
hernieuwde hoop gaan ze op weg om de verloren stad te vinden... ‘Een
geweldige leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die lezers van
8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport van de Costa Children’s
Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van
Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. (...) Feo en de
wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum
In dit speelse gedachte-experiment vestigt een gemeenschap van joden
uit het oude Europa zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in de fictieve
Amerikaans-joodse staat Alaska.In de ruige, overbevolkte hoofdstad
Sitkastuit inspecteur Meyer Landsman op een lijk. Al snel leidt deze
moord naar de charismatische rabbijn Sjpilman, aanvoerder van een
sekte die er maffiose praktijken op na houdt. Maar achter de sekte
duikt een nog veel dreigender schaduw op.
The first ever translation of Baum's famed book 'The Marvelous
Land of Oz' in Dutch, and the second book in a series of translations
for all of the original L. Frank Baum Oz books, collected in the series:
'De Kronieken van Oz'. Bewandel de weg met de gele steentjes en volg
Doortje en haar vrienden, zoals de Blikken Man, de
Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak, Prinses Ozma en vele
anderen, op hun avonturen in het wonderlijke Land van Oz als zij het
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opnemen tegen gevaarlijke tegenstanders zoals de Boze Heks van het
Westen, de oude feeks Mombi en de Noom Koning. In dit tweede boek,
het directe vervolg van 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz', wordt
Tip het leven zuur gemaakt door de oude feeks Mombi. Als Tip samen
met Sjaak Pompoenstaak van huis wegloopt belandt hij midden in een
machtsovername door het Leger van Opstand van Generaal Djindjur.
Mombi zet de achtervolging in. We ontmoeten een paar oude bekenden
van ons zoals de Vogelverschrikker en de Blikken Man, maar we
zullen ook nieuwe vrienden ontmoeten zoals de Wokkelkever en het
Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in staat zijn Tip weer in haar macht
te krijgen? Zal Generaal Djindjur aan de machtblijven? Je leest het
allemaal in deel twee van de Kronieken van Oz. Het wereldberoemde
sprookje 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz' betekende in 1900 de
definitieve doorbraak van de Amerikaanse schrijver en journalist
Lyman Frank Baum. Het verhaal zou in tientallen verfilmingen en
musicals de hele wereld overgaan. Baum schreef op verzoek van zijn
lezers nog zeker 16 vervolgverhalen die allemaal in deze reeks
gepoogd opgenomen te worden, 'Het Wonderlijke Land van Oz' is het
eerste van die boeken.
Grumor in groep 8
De walvis wilde meer
Carry's kleine oorlog
Inspiring Designs for Contemplation, Meditation and Healing
De vrouw van de vuurtorenwachter

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.
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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 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.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal
lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins
op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes
en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld
moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
De nieuweling van Taran Matharu Het eerste deel in de
Summoner-serie Als smidsleerling Fletcher ontdekt dat hij
demonen uit een andere wereld kan oproepen, reist hij
samen met zijn demon Ignatius af naar de Vocans Academie.
Daar worden leerlingsummoners getraind in het gebruik van
hun magische gaven, om deze in te kunnen zetten in de
oorlog tegen de vijandelijke orks. Onder de leerlingen
bevinden zich de kinderen van machtige edelen, die meer
ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver
boven Fletcher en de andere burgerleerlingen verheven
voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de elf
Sylva, raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel,
dat een hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het eerste
jaar moet worden gestreden om een machtige positie in de
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Raad van de Koning. Het lot van een heel koninkrijk ligt in
zijn handen. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De
strijdmagiër Prequel - De outcast
Een Kerstlied in Proza
Jaloers
Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ...
Gonnie en Gijsje / druk 1
The Fabulous Fibonacci Numbers
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles
Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse
kersttraditie. Eigenlijk is het een
spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te
krijgen op de harteloze vrek en geldschieter
Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van
de grote Victoriaanse schrijvers met oog en
hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder
kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur'
nadat hij in 1843 een school bezocht voor de
ondervoede en ongeletterde straatkinderen in
Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de
eigen herinneringen van de auteur aan
Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal
heeft veel van wat we nu associëren met
Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken,
vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had
Dickens zelf groot succes in het rondreizen
en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas
Adventure" niet alleen vele malen verfilmd,
ook als tekenfilm, en werd het ook
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geproduceerd als theater, musical, ballet en
opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de
gekwelde geest van zijn overleden
zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van
drie geesten die kerst in het verleden, heden
en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het
een harde les in vrijgevigheid en mededogen,
oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles
Dickens (1812-70) is een van de grote namen
in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn
sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op
het gebied van film, televisie en theater.
Als auteur schreef Dickens met humor over hoe
de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke
menselijke gevolgen kent, en hij heeft in
zijn werken een bijzonder oog voor de armen,
vooral kinderen. Verschillende van zijn
protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver
Twist, David Copperfield en kleine Dorrit.
Naast grote, kleurrijke romans schreef hij
kort proza en toneelstukken, reisboeken en
kinderboeken.
Tarot cards are a powerful form of
divination, and their intricate and beautiful
designs make them a treasure to keep. Create
Your Own Tarot Pack allows you to color and
customize your own tarot deck, containing 78
press-out cards. Inside you will find
guidance on each card's meaning and
instructions for interpreting different
spreads, including the Celtic cross.
Personalizing your deck will encourage deeper
thinking about each card's meaning and is a
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great way to relax and meditate. For Tarot
newcomers, the coloring exercise will
introduce you to the Major and Minor Arcana
and may well inspire a fascination with Tarot
and the insights it brings. By the end of
this book, you will have mastered the basics
of tarot reading and have your own
beautifully personalized deck get started
with.
Vertaling in versvorm van het uit de
middeleeuwen daterende en in de 19e eeuw
opgeschreven, uit meer dan 20.000 versregels
bestaande dichtwerk.
Te wapen
Kalevala / druk 1
Het allermooiste kerstgeschenk
Celtic Crosses Coloring Book
Het Wonderlijke Land van Oz
Waterland is een aangrijpende bespiegeling
over voortplanting en vernietiging, over de
tragische neiging tegelijk vooruit en
achteruit te willen. Het gunt een blik in het
merkwaardige, koppige karakter van de
Engelsen en is bovendien een boek over bier,
paling, de Franse Revolutie, windmolens,
moord, liefde, onderwijs, nieuwsgierigheid en
- bovenal - over het kwaadaardige, gezegende
element water.
Scheid!
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