Read Book Kinderbucher In Einfachem Spanisch Band 9 El Libr

Kinderbucher In Einfachem Spanisch Band 9 El Libr
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 10El Jorobado de Notre Dame (Der Glöckner von Notre Dame)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit
einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Jess, dochter Tanzie en stiefzoon Nicky moeten dringend naar Schotland, maar hun auto krijgt pech. Toevallige voorbijganger Ed biedt hen een lift aan. Het begin van een roadtrip die alles verandert! Na de wereldwijde bestseller Voor jou komt auteur Jojo Moyes met een nieuwe roman: Vier plus
één. Jess is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Haar dochtertje Tanzie is briljant in wiskunde, haar stiefzoon Nicky wordt genadeloos gepest. Hoezeer Jess ook probeert de eindjes aan elkaar te knopen, het lukt elke keer net niet. Als Tanzie mee mag doen aan een wiskundewedstrijd in
Schotland met een flinke prijzenpot, grijpt Jess de mogelijkheid om haar daarmee naar een betere school te sturen met beide handen aan. Maar als hun auto het begeeft, lijkt ook die kans verkeken. Tot Ed langsrijdt, en stopt, en hun een lift aanbiedt. ‘Anders dan anders: dit boek blijft je nog
lang bij.’ Red ‘Rauw, grappig, oprecht en verdrietig. Dit is verhalenvertellen op zijn best.’ Marie Claire Jojo Moyes heeft een aantal romans op haar naam staan. Met Voor jou bereikte ze een ongekend succes over de hele wereld: het boek ging meer dan 3 miljoen keer over de toonbank en is
inmiddels verfilmd. Ook Vier plus één is een internationaal succes.
Ruw, fascinerend en meeslepend: een Spaanse thriller van het hoogste niveau Wanneer de briljante, koppige inspecteur Amaia Salazar de heiligschennis van de kerk in haar geboorteplaats Elizondo onderzoekt, moet de man die ze een jaar eerder voor moord gearresteerd heeft voor de rechter
verschijnen. Maar dan pleegt hij zelfmoord in de toiletten van het gerechtsgebouw. Het enige dat hij achterlaat, is een cryptisch briefje met maar één woord: 'Tartallo'. Tot Amaia's grote verbijstering is dit niet de enige zaak waarin een agressieve man zijn partner vermoord, daarna zichzelf
en dezelfde mythologische boodschap achterlaat. Doen zij dit in opdracht van iemand? Amaia en haar team storten zich in het onderzoek tijdens de mistige, donkere winter en eindeloze regens van de Baztan-vallei. Maar dan raakt Amaia emotioneel betrokken bij de duistere zelfmoorden en wordt
haar werk een persoonlijke last die al haar grenzen overschrijdt. Naarmate ze de waarheid ontrafelt, komt degene die het dichtst bij haar staat in levensgevaar... Erfenis van de botten is het tweede deel in de succesvolle Baztan-serie, waar in Spanje al 600.000 exemplaren van werden verkocht.
'Amaia Salazar is een fascinerende hoofdpersoon.' - Isabel Allende
De nette meneer Haas ergert zich aan de rommelige mevrouw Beer die bij hem in huis woont. Wanneer mevrouw Beer een feestje geeft, ontdekt meneer Haas hoe leuk dat is. Prentenboek met paginagrote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Erfenis van de botten
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 6
een goed verhaal over een slecht humeur
Kinderbcher in Einfachem Spanisch/ Children's Books in Simple Spanish
Kleine ijsbeer, waar ga je naar toe?
Meneer Haas en mevrouw Beer

KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 14: LA REINA DE LAS NIEVESMittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Lars, de kleine ijsbeer, wordt gevangen in een net. Na een reis op een vissersboot komt hij in de mensenwereld terecht. Daar ontmoet hij scheepskat Nemo en zijn vrienden. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band. 2: Juanito y las Habichuelas Mágicas (Hans und die bohnenranke)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem
Vokabular für Mittelstufe.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band. 16: La Bella y La BestiaMittelstufeDIE SCHÖNE UND DAS TIER von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Der Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl,
kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Pinocho
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 1
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 13
Stad der nevelen
Het strand van de verdronkenen
De troon van vuur
Kinderbcher In Einfachem Spanisch
Voor de lezers van De bibliothecaresse van Auschwitz van Antonio Iturbe en De bakkersdochter van Sarah McCoy Een aangrijpend Holocaust-verhaal, gebaseerd op ware gebeurtenissen Voordat alles veranderde had de Joodse Hannah Rosenthal een heerlijk leventje. Maar nu, in 1939, zijn de straten behangen met roodwit-zwarte vlaggen; de bezittingen van haar familie worden in beslag genomen en ze zijn niet langer welkom op plekken die vroeger een tweede thuis waren. Dan dient zich een uitweg aan: de SS St. Louis, een oceaanstomer die Joden een veilige overtocht vanuit Duitsland biedt. Het lukt de Rosenthals een plaats te
bemachtigen en ze vertrekken richting Havana. Maar al snel zorgen onheilspellende geruchten ervoor dat de voorzichtige hoop van de passagiers plaatsmaakt voor angst. Het schip dat hun redding leek te zijn, wordt hun noodlot. Zeventig jaar later, in New York, ontvangt Anna Rosen voor haar twaalfde verjaardag een
pakketje van haar oudtante Hannah. De inhoud van het pakketje zorgt ervoor dat Anna en haar moeder naar Havana reizen om de waarheid te achterhalen over het mysterieuze en tragische verleden van hun familie. De pers over Het Duitse meisje ‘Het groeiende gevoel van gevaar dat de Rosenthals ervaren in Berlijn,
en de onrust onder de oppervlakte van de luxe omstandigheden aan boord, worden opmerkelijk krachtig overgebracht.’ Booklist online ‘Deze tragedie, zo veel jaar genegeerd, bevat een les die de wereld moet leren en nooit meer vergeten: heb medeleven met vluchtelingen.’ Ana Maria (Karman) Gordon, overlevende
van de SS St. Louis ‘Een aangrijpend en hartverscheurend Holocaust-verhaal; de lijst van passagiersnamen achter in het boek draagt nog bij aan de impact ervan.’ Library Journal ‘Een krachtig verhaal over verlies en de moed om toch door te gaan met het leven.’ RT Book Reviews ‘Het verhaal wordt nog indringender in
het licht van hedendaagse discussies over vluchtelingen.’ Bookpage
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 13: RAPUNZELMittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem
Vokabular für Mittelstufe.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 5La Sirenita(Die kleine meerjungfrau)Mittelstufe Der Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen
Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 4 Peter Pan MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem
Vokabular für Mittelstufe.
De mierenmoordenaar
Peter Pan
Kinderbücher in Einfachem Spanisch Band 11: Hansel y Gretel ¡y Más!
De schaduw van de eunuch
Gulliver
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 10
Alicia En El Pais de Las Maravillas
Rick Riordan is niet alleen een meesterkenner van de Griekse en Romeinse mythologie, ook de Egyptische goden komen tot leven in deze serie waarvan in de VS al meer dan 4 miljoen exemplaren zijn verkocht. In dit tweede deel van De avonturen van de familie Kane moeten Carter en Sadie, de kinderen van de briljante Egyptoloog Julius Kane, op zoek naar een eeuwenoud boek. Hun reis voert
hen over de hele wereld, waarbij ze constant worden tegengewerkt door duistere krachten die alles en iedereen in chaos willen dompelen.
KINDERB CHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 6La Bella Durmiente (Dornr schen)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde bersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverst ndnis zu steigern und Lese bungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen S tzen und m ßigem Vokabular f r Mittelstufe.
KINDERB CHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 7Blancanieves y los Siete Enanos (Schneewittchen)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde bersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverst ndnis zu steigern und Lese bungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen S tzen und m ßigem Vokabular f r Mittelstufe.
‘Wandelaar, een weg is er niet, de weg wordt al gaande gemaakt.’ Maktub is een boek met verhalen zoals alleen Paulo Coelho ze schrijft: moderne parabelen die niet pretenderen
n waarheid te vertellen. Ze bieden lezers een kleurrijke schat aan grote en kleine wijsheden uit verschillende culturen. De inspiratie voor deze verhalen vond Coelho onder andere bij volksverhalen. Maktub is geen
moralistisch boek, maar een uitwisseling van ervaringen. Het biedt bij uitstek de gelegenheid om stil te staan bij het leven en jezelf weer te vinden. Maktub: het staat geschreven.
Children's Picture Book English-Afrikaans (Bilingual Edition)
Juanito Y Las Habichuelas Magicas
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 3
잘 자, 꼬마 늑대야 – Slaap lekker, kleine wolf (한국어 – 네덜란드어)
Bambi
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 4
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 14
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 8La Cenicienta (Aschenputtel)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Bekroond met 5-sterren door VN's Detective & Thrillergids én genomineerd voor beste thriller van 2012. Op een mistige herfstochtend spoelt in de haven van een klein vissersdorpje in het noordwesten van Spanje het lijk van een visser aan. Inspecteur Leo Caldas van het hoofdkwartier in het nabijgelegen Vigo wordt gevraagd om wat een duidelijk geval van zelfmoord lijkt te
onderzoeken. Al gauw komen er echter details aan het licht die van de routineklus een complex moordonderzoek maken. Zonder getuigen en zonder dat er maar een spoor is van de roeiboot van het slachtoffer, probeert de laconieke Caldas de waarheid boven water te halen. Dat blijkt geen gemakkelijke opgave als de dorpsbewoners zo wantrouwend staan tegenover buitenstaanders en
er al helemaal niet happig op zijn om hun verdenkingen uit te spreken. Als Caldas op zijn eigen nuchtere wijze door die weerbarstige houding heen weet te breken en hij zich in het maritieme leven van het dorp begeeft, ontdekt hij een verontrustende, decennia oude zaak van een schipbreuk en twee mysterieuze verdwijningen. Villar roept met zijn soepele en vloeiende stijl een even
prachtig als beklemmend beeld op van een Galicisch vissersdorp dat op enkele tientallen zielen na verlaten is; mensen die zich uit alle macht vastgrijpen aan oude gewoonten en tradities, en zich afsluiten voor nagenoeg elke invloed van buitenaf. 'Het strand van de verdronkenen' is een ijzingwekkend verhaal van geweld, afpersing en wraak dat niemand koud zal laten.
Osorio toont zich met deze verhalenbundel een literair meestervertellerDe verhalen ontstonden in verschillende perioden in de Argentijnse geschiedenis: tijdens het regime van Jorge Videla, een tijd van zware censuur en angst, waarin de bevolking monddood werd gemaakt; en twintig jaar later, toen de realiteit weer een gezicht en een identiteit mocht hebben. In haar verhalen
thematiseert Osorio de pijn, veroorzaakt door verlies van identiteit, eenzaamheid en verraad, en steeds lijkt het alsof er aan het lot niet te ontkomen valt. Toch vinden haar personages hun eigen ontsnapping. In Uitweg transformeert Osorio de meedogenloze werkelijkheid tot een humane boodschap. In soepele, beeldrijke zinnen creeert zij personages en situaties waarmee zij je diep
raakt. Dankzij haar humor, haar gevoel voor het absurde en empathie zijn haar verhalen hoopvol en licht, ondanks het wrange, navrante decor dat zij schetst
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 15: BambiMittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 9
La Cenicienta
Beschermengel
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 5
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 7
Requiem voor een Spaanse boer
novelle

Bas de das heeft een slecht humeur en alle dieren uit het bos zullen het weten. Prentenboek met paginagrote illustraties in sfeervolle kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Miquel Gensana wordt opgeschrikt door de plotse dood van zijn jeugdvriend en politicus Bolós. Ook Júlia blijft met vragen achter en ze nodigt Miquel uit voor een etentje. Miquel weet niet dat Júlia jarenlang een verhouding had met Bolós. Júlia weet niet dat Bolós mogelijk is vermoord uit wraak voor iets uit Miquels en Bolós' verleden. Tijdens het etentje blikt Miquel terug op zijn leven. Zijn
bewogen tijd samen met Bolós bij het Spaanse verzet blijft een schaduw op het heden werpen, zeker na Bolós' verdachte dood. Maar ook Miquels obscure en grootse familiegeschiedenis vol intriges komt naar boven: de opkomst en ondergang van de rijke en machtige Gensana's. De schaduw van de eunuch is een overweldigend en tijdloos verhaal over cruciale keuzes in het leven, de bagage van een familie
en de onvolprezen rol van muziek en kunst.
KINDERB CHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 12GulliverMittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverst ndnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen S tzen und m
igem Vokabular für Mittelstufe.
KINDERB CHER IN EINFACHEM SPANISCH Band. 17: HérculesMittelstufeDIE SCH NE UND DAS TIER von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Der Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverst ndnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen S tzen und
m
igem Vokabular für Mittelstufe.
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 2
La Reina de Las Nieves
Tsjik
簀
醭淅
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El Jorobado de Notre Dame.
Het duitse meisje
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 3Alicia en el País de Las Maravillas (Alice im Wunderland)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen
Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 9El Libro de La Selva (Das Dschungelbuch)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und
mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band. 1: Pinocho(Pinocchio)MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für
Mittelstufe.
Het leven van een jonge boer in een arm Spaans dorp die in zijn strijd voor het recht het onderspit delft tegen het geweld van de fascisten.
Menschenrechte
De Joodse Hannah en haar familie proberen te ontkomen aan de dreigende Tweede Wereldoorlog, maar is hun vluchtroute wel veilig?
Monographien und Periodika -- Halbjahresverzeichnis. Reihe D
Uitweg
In Here, Out There! Hier in, daar uit!
De gevangene van de hemel
La Sirenita
Fermín Romero de Torres staat op het punt te trouwen met zijn geliefde Bernarda. Een bezoekje van een duistere persoon, kreupel en met slechts één hand, die een peperdure editie koopt van De graaf van Montecristo, zet alles op losse schroeven. Barcelona, 1957. Daniel Sempere en zijn vriend Fermín Romero de Torres, de helden uit De schaduw van de wind, moeten er opnieuw op uit om de grootste uitdaging van hun leven het hoofd
te bieden. Net nu het leven hun schuchter begon toe te lachen, duikt er een verontrustende figuur op in de boekwinkel van de heer Sempere en hij dreigt een gruwelijk geheim te onthullen dat al decennia ligt begraven in het duistere geheugen van de stad. De gevangene van de hemel is het derde en een-na-laatste deel in het vierluik rondom het Kerkhof der Vergeten Boeken. Een fantastisch verhaal vol intrige en emotie dat ons naar het
Barcelona van de jaren veertig en vijftig transporteert en waarin de betovering van boeken, liefde, en vriendschap weer net zo'n belangrijke rol spelen als in de voorgaande twee. In De gevangene van de hemel komen de verhaallijnen van De schaduw van de wind en Het spel van de engel samen en leiden naar het mysterie dat zich schuilhoudt in het hart van het Kerkhof der Vergeten Boeken.
Aan de oever van de Baztan-rivier wordt het dode naakte lichaam van een meisje gevonden. Haar kleren zijn opengesneden en haar lakschoenen staan keurig naast haar in de berm. Er is een seriemoordenaar aan het werk, die het voorzien heeft op jonge meisjes: een maand eerder is eenzelfde moord gepleegd... Inspecteur Amaia Salazar wordt op de zaak gezet. Het brengt haar terug naar haar geboortestreek Elizondo, waar ze zich had
voorgenomen nooit meer terug te keren. Het is het hart van onopgeloste familieconflicten, verborgen wrokgevoelens en een donker geheim uit Amaia's jeugd, dat haar voor altijd beschadigd heeft... Waarom durft Amaia niet terug naar Elizondo? Wie is de moordenaar met een voorliefde voor oude tradities en mythologische gebruiken? Beschermengel is een mysterieuze, thriller in het magische Baskenland, vol familiebanden,
jeugdtrauma's en bijgeloof. Beschermengel is het eerste deel in de succesvolle Baztan-serie, waarvan in Spanje al 600.000 exemplaren werden verkocht. 'Redondo kan zich meten met de groten der aarde, zoals Stieg Larsson of Karin Slaughter.' - chicklit.nl 'Amaia Salazar is een fascinerende hoofdpersoon.' - Isabel Allende
???? ?? ???? ?? (??? – ?????) ?? ?? ?? ????. ?? ?? ??? ??????! ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ????. ??? ???? ?? ???? ????. ? ?, ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ??????. 50? ??? ??? ????? ??? ??? ? ?? ?? ?? ??? ????? ?????. ? ? ??: ??? ?? ? ?? ???. ? ?? ???? ??? ?? ????. ??? ???? ??? ?? ? ?? ???? ??? ??????? ????. Tweetalig kinderboek (Koreaans – Nederlands) Tim kan niet inslapen. Zijn kleine wolf is weg! Was hij hem
misschien buiten vergeten? Helemaal alleen maakt hij zich klaar voor de nacht – en krijgt onverwachts gezelschap... "Slaap lekker, kleine Wolf" is een hartverwarmend goede-nacht-verhaaltje, die in meer dan 50 talen uitgegeven wordt en als tweetalige uitgave in alle mogelijk denkbare combinaties beschikbaar is. ? NIEUW: Met kleurplaten! De afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te kleuren via een link in het
boek.
Moeder in de ontwenningskliniek, vader met 'assistente' op zakenreis: Maik Klingenberg zal de grote vakantie in zijn eentje doorbrengen bij het zwembad van de villa van zijn ouders. Maar dan duikt Tsjik op. Tsjik, die eigenlijk Andrej Tsjichatsjow heet, is niet bepaald een toonbeeld van integratie. Hij komt uit een van de aso-torenflats in Berlijn-Hellersdorf en heeft het op de een of andere manier tot het gymnasium weten te schoppen.
Hij heeft een lichtblauwe Lada gescoord en daarmee begint een tocht zonder landkaart over het Duitse platteland in hartje zomer. Tsjik wil graag naar Walachije waar zijn opa woont,maar er is in de hele provincie Brandenburg geen enkele wegwijzer naar Walachije te vinden. Wat volgt, is een reis die zo grotesk, droevig, dramatisch en grappig is dat je geregeld niet meer verder kunt lezen van het lachen, maar evenmin kunt ophouden.
In de lege wereld achter Berlijn is blijkbaar niemand echt in vakantiestemming. Niet de knappe Tatjana, op wier verjaardagsfeest zij niet uitgenodigd zijn, niet WO II veteraan Fricke die een uitstekende schutter is, niet de man aan de benzinepomp en helemaal niet het varken op de autosnelweg. Maik vertelt hun vakantieverhaal zonder opsmuk met het temperament van een veertienjarige, argeloos en wereldwijs. Tsjik is een
hartverwarmende en hartverscheurende avonturenroman die maar één nadeel heeft: dat hij maar 256 bladzijden telt en dus veel te snel uit is. Maar zo gaat dat nu eenmaal met verboden tochtjes in een gejatte auto.
Rapunzel
Nacht in Caracas
Blancanieves Y Los Siete Enanos
Maktub
Vier plus één
Het staat geschreven
La Bella Durmiente

Postume afsluiting van Zafóns levenswerk en een uitbreiding op het universum van 'Het Kerkhof der Vergeten Boeken'. Na de voltooiing van zijn levenswerk, het vierluik ‘Het Kerkhof der Vergeten Boeken’, wilde Carlos Ruiz Zafón die wereld afsluiten met een verhalenbundel. Voor hem was dit werk zijn blijk van waardering voor zijn lezers. Nu wordt het vanwege het postume karakter ook een eerbetoon aan de auteur zelf. Stad
der nevelen is een uitbreiding van de literaire wereld uit ‘Het Kerkhof der Vergeten Boeken’. De personages, de geschiedenis van de mythische bibliotheek en de sfeer worden er verder in uitgediept. Vervloekte schrijvers, visionaire architecten, verborgen identiteiten en spookachtige gebouwen zullen ons opnieuw naar het zafóniaans universum brengen: een fascinerende plek, gehuld in duisternis en nevel.
KINDERBÜCHER IN EINFACHEM SPANISCH Band 11HANSEL Y GRETEL ¡y más!MittelstufeDer Band wurde in einfachem, leichten Spanisch geschrieben. Der Text wurde übersetzt, redigiert und vereinfacht, um das Sprachverständnis zu steigern und Leseübungen zu erleichtern, mit einfacher Wortwahl, kurzen Sätzen und mäßigem Vokabular für Mittelstufe.
Een krachtig literair debuut dat het menselijke aspect van geweld en armoede belicht Een bestseller in Spanje - vijf herdrukken binnen een maand - en de roman zal in 24 landen verschijnen Caracas, Venezuela. Adelaida Falcón staat voor een open graf. Ze is helemaal alleen, buiten het gezelschap van de begrafenisondernemers en een priester dan, en begraaft haar moeder, de enige familie die ze ooit had. Verdoofd door rouw
keert ze terug naar het appartement dat zij en haar moeder deelden. Elke nacht verzegelt ze de ramen met tape om te voorkomen dat het traangas waarmee de demonstranten buiten worden bestreden naar binnen komt. Als plunderaars die zich voordoen als revolutionairen haar huis willen bezetten, verweert Adelaida zich en wordt ze in elkaar geslagen. Het is het begin van een gevecht om te overleven in een land in vrije val,
waar geweld en anarchie de boventoon voeren en burgers tegen elkaar worden opgezet. Nacht in Caracas is het krachtige verhaal van een vrouw die wordt geconfronteerd met de meest extreme omstandigheden en een ijzingwekkende herinnering aan hoe snel sociale omstandigheden kunnen veranderen, overal, op ieder moment. De pers over nacht in Caracas ‘Hoge literatuur die stamt uit woede en ontworteling. Precies de
plek waar goede verhalen vandaan komen.’ La Razón ‘Een uitstekende beschrijving van de tegenstelling tussen de wil om te leven en de afkeer van de realiteit.’ Heraldo de Aragón ‘Een samenspel van geweld en schoonheid.’ Vozpópuli ‘De literaire knaller van het jaar.’ El Confidencial ‘Een indrukwekkend boek.’ La Ventana, Cadena SER ‘Dit boek zal overal voor gesprekken zorgen en bejubeld worden. Dit belooft de roman
van het jaar te worden.’ Más de uno, Onda Cero ‘Sainz Borgo gebruikt metaforen die tot leven komen, heeft een verfijnde smaak en schrijft intellectueel uitdagend.’ Babelia ‘Een magistrale roman.’ La Reppublica
Kinderbücher in Einfachem Spanisch Band 16: la BELLA y la BESTIA
Een slecht humeur
Kinderbucher in Einfachem Spanisch Band 8
El Libro de La Selva
Hrcules
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