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Ga Ba Na Batsadi Summary
Adam verdient als krantenverkoper het inkomen voor
zijn familie. Als de zwarte bevolking wordt
opgeroepen tot een algemene proteststaking weet hij
niet wat hij moet doen omdat ze thuis het geld niet
kunnen missen.
Stad van maskers
Samen met haar vader leert een 14-jarig
meisje in Canada de trekganzen die ze
grootbracht een nieuwe vliegroute naar
het zuiden.
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De inktvogel
Wat gebeurt er met je als je het ene moment ziek in bed
ligt en je het volgende moment bevindt in een wereld vol
glamour, intriges en bedrog? Dit is precies wat Lucien
overkomt. Hij doet de onthutsende ontdekking dat hij een
stravagante is iemand die zichzelf door tijd en ruimte kan
verplaatsen. Door een oud notitieboek komt hij terecht in
de zestiende eeuw, in de adembenemend mooie stad
Bellezza. Ineens bevindt hij zich tussen ruisende jurken,
palazzos, kanalen, mandolas én een indrukwekkende
duchessa. Maar dit is nog niet alles: Lucien blijkt een
belangrijke rol te moeten spelen om de lagunestad te
behoeden voor een rampPage
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opwindende roman, moeilijk om neer te leggen. Een van de
beste time slip-verhalen die ik de afgelopen jaren gelezen
heb. Zonder twijfel een meesterwerk in de hedendaagse
kinderliteratuur. edgardo zaghini children's literature
officer, booktrust Arianna werd vroeg wakker door het
geschreeuw van de schoonmakers op de piazza. Ze strekte
haar koude, verkrampte ledematen en wreef de slaap uit
haar ogen. Stram liep ze naar de balustrade en keek uit
over het plein naar de zuilengalerij achter de campanile.
En ze geloofde haar ogen niet. Daar riskeerde een jongen
van haar leeftijd zijn leven. Je kon zo aan zijn kleren zien
dat hij een vreemdeling was, beslist geen Bellezziaan, zelfs
geen Taliaan. Hij droeg de gekste kleren die Arianna ooit
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had gezien. Hij hoorde hier net zomin thuis als een hond in
de raadzaal. En toch had hij niet door dat hij in
levensgevaar was, want hij stond met het verdwaasde
gezicht van een slaapwandelaar op zijn dooie gemak van
de warme zon te genieten. Was hij soms niet goed snik?
Mary Hoffman is een bekende Engelse schrijfster. Ze
schreef al meer dan tachtig kinderboeken, voornamelijk
prentenboeken. Ze koestert een grote liefde voor Italië, een
land waar ze zoveel mogelijk tijd doorbrengt. Voor Stad
van maskers liet ze zich inspireren door Venetië.
De gulzige zebra

Een politieman in een Westafrikaanse havenstad komt in
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moeilijkheden als hij voortdurend de gevoelens van anderen
wil sparen, en zijn eigen daden wil verantwoorden.
Fly away home
Hierdie is 'n versameling van Suid-Afrikaanse
universeele volksverhale.
De slaappop
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees
sinds haar man David haar heeft verlaten om een
nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe.
Wanneer de negenjarige Betty en haar vriendinnetje
om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura
in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man
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die haar dochter heeft aangereden beroven van
datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij weet
wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en
begint hem te achtervolgen.
Volksverhale Van Die Reenboognasie

Jeffery Deaver is terug met een duistere
psychologische thriller over een wrede
moordenaar en zijn mysterieuze, bloederige
zoektocht FBI-agent Kathryn Dance, briljant
ondervrager en kinetisch expert moet de
veroordeelde moordenaar Daniel Pell
ondervragen. Pell zit een levenslange straf uit
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voor de moorden op de rijke familie Croyton.
Maar Pell en zijn handlangers waren
onzorgvuldig: niet alleen werden ze gepakt,
ze lieten bovendien een overlevende achter
de jongste dochter van de Croytons, die over
het hoofd gezien werd omdat ze die nacht in
haar bed bleef liggen. Noch het meisje, noch
de kwade genius achter de moord sprak ooit
nog over wat er gebeurde die nacht. Maar als
Pell uit de zwaarbewaakte inrichting weet te
ontsnappen, kan Kathryn alleen uit het
verleden opmaken wat Pell van plan is en
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gaat ze op zoek naar het nu volwassen
meisje. Want het is een kwestie van tijd voor
Pell weer zal toeslaan
Ga ba na batsadi
Door zijn gulzigheid komt een zebra te laat bij de grot, waar de
andere dieren al hun mooie patronen en kleuren hebben gevonden.
Daardoor blijft er voor hem een te klein zwart kleed over.
Prentenboek met gestileerde, kleurrijke afbeeldingen. Vanaf ca. 5
jaar.
De kern van de zaak
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