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Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de zandbak, maar dat lukt niet erg. Pas als hij valt en huilt, mag hij meespelen. Groot vierkant prentenboek met expressieve tekeningen in sobere
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De kleine Janneman gaat 's nachts in zijn bedje op reis onder het wakend oog van de maan, totdat de zon hem tegenhoudt. Prentenboek met kunstzinnige illustraties in kleur. Vanaf ca. 5 jaar.
In een heksenhuis gaat nieuwsgierige Lotje op zoek naar iemand die haar kapotte bezemsteel kan repareren.Vertelplaten met illustraties en tekst van het gelijknamige prentenboek, geschikt voor de
kamishibai. Vanaf 4 jaar.
Keverjongen
Heksje Lilly geeft een feestje / druk 1
The Tale of the Flopsy Bunnies; Ausmalbuch, Malbuch, Cliparts, Icon, Emoji, Sticker, Peter Hase, Kinder, Kinderbuch, Klassiker, Schulkinder, Vorschule, 1. 2. 3. 4. Klasse, Grundschule, Kindergarten,
Weihnachten, Silvester, Nikolaus, Ostern, Geburtstag, ausmalen, 5-8 Jahre, 8-12 Jahre, Jugendliche, Erwachsene, Geschenkbuch, Geschenk
De kleine heks
De kleine Janneman
Wat is identiteit? Een masker dat je naar believen op en af kunt zetten, of iets dat onvervreemdbaar bij je hoort? In de drie novellen waar Geleende levens uit bestaat onderzoekt Bernlef vragen als deze. De
ene hoofdpersoon blijkt tot bijna niets gereduceerd te worden als hem de rol van het soap-personage dat hij jarenlang speelde wordt afgenomen. De andere krijgt door de inlichtingendienst waarvoor hij werkt
een fictieve identiteit aangemeten totdat hij ontdekt dat de naam die hij draagt wel degelijk iemand toebehoort. En de derde wordt om geheimzinnige redenen uitverkoren voor een nieuw soort, veel
interessanter leven dan hij eigenlijk had. Alle drie worstelen ze zich het leven door zonder de zekerheid of het wel echt hun eigen leven is
De klas van Mevrouw Cornfield heeft een geheim. Iets wat niemand anders mag weten. Maar Ida praat haar mond voorbij en vertelt haar vriendin Miriam over de magische dierenwinkel en haar vos Rabat.
Wat nu? Op school is iedereen druk in de weer met de voorbereidingen voor het schooltoneel. Maar waar komen al die vreemde gaten in de schooltuin plots vandaan? Humor, spanning, avontuur,
vriendschap en magie: alles waar een jonge lezer van houdt Meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht Vertaald in zeventien talen Met illustraties van Gouden Penseelwinnaar Martijn van der Linden
Hardkartonnen prentenboek met afbeeldingen van allerlei dieren in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.
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Malbuch mit Häschen und Kaninchen 1
Geleende levens
Die Geschichte von den Flopsy Häschen (inklusive Ausmalbilder und Cliparts zum Download)
Jim Knoop en Lucas de machinist

Liebt Ihr Kind Häschen? Dann kommen Sie an Bord und geben Sie Ihrem Kind dieses lustige Malbuch für das Häschen! Sie werden viel
Spaß beim Ausmalen der attraktiven Giraffen in diesem Malbuch für Kinder haben und gleichzeitig Ihre Kreativität und Fantasie
anregen. Jetzt bestellen!
Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in de dierentuin ziet, maar een kleurtjesolifant! Hij lijkt op een lappendeken van
allemaal gekleurde blokjes. Alle olifanten vinden Elmer aardig en ze hebben veel lol samen. Toch besluit hij op een dag dat hij
liever grijs wil zijn, zoals een gewone olifant. Maar is het niet heel saai als iedereen er hetzelfde uitziet?
Die Geschichte von den Flopsy Häschen ist eine Originalgeschichte von Beatrix Potter. Wenn sich die Vorräte im Kaninchenbau der
Flopsy Häschen dem Ende neigen, macht sich die ganze Familie auf, um nach Nahrung zu suchen. Sie finden zwar schon bald alten
Salat auf einem Haufen Gemüseabfall von Herrn McGregor, aber wer konnte schon die Schrecken erahnen, die sie ereilen sollten,
während sie sich ein kurzes Mittagsschläfchen gönnten. Mit 24 liebevoll gestalteten Farb- und 15 Schwarzweißillustrationen, 23
Cliparts zum Download und 4 Ausmalbildern. Frei überarbeitet und übersetzt von Elizabeth M. Potter.
Hinrichs' Fünfjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw
Halbjahrsverzeichnis der neuerscheinungen des deutschen Buchhandels
Malbuch mit Kaninchen und Hasen für Erwachsene 1
Duizend duivels
Meester van de zwarte molen
Voor de liefhebbers van Robert Harris en Philip Kerr Twee jaar na de vuurstorm die het historische centrum van Dresden verwoestte, is de stad in de ban van een
ijzingwekkend koude winter. De overlevenden van het bombardement proberen zich op allerlei manieren te redden en weeskinderen zwerven in bendes door de
straten. Hoofdinspecteur Max Heller wordt op een dag opgeroepen naar de plek van een brute moord te gaan. Een Russische officier is neergestoken, en naast diens
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bevroren lichaam ligt een tas met daarin het afgehouwen hoofd van een andere man. Is er een seriemoordenaar actief? Of heeft de Rus misschien zelf iemand
vermoord? Max Heller gaat op onderzoek uit, maar wordt snel tegengewerkt door hoge officieren van beide kampen. Hellers zoektocht brengt hem op het spoor van
corruptie en moord in de hoogste kringen van Dresden.
Een kleine roze olifant heeft veel verdriet nadat zijn beste vriend is verhuisd, maar gelukkig weet de wijze uil wat hij moet doen om zich weer beter te voelen.
Prentenboek met grote, sfeervolle illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Wenn Sie dieses Buch kaufen, erhalten Sie eine elektronische Version (PDF-Datei) des Inhalts dieses Buches. Das perfekte Malbuch für jedes Kind, das Häschen und
Kaninchen liebt. 80 Malvorlagen gefüllt mit Kaninchen und Häschen. Dieses Malbuch vereint die Bände 1 und 2. Kunst ist wie ein Regenbogen, endlos und mit
leuchtenden Farben. Fördern Sie die kreativen Gedanken Ihres Kindes und haben Sie Spaß! Jedes Bild ist auf einer eigenen 21,6 x 28 cm großen Seite gedruckt, damit
Farben nicht verwischen können.
Malbuch mit Häschen und Kaninchen 1 & 2
Het paaskuiken
Het spookje
Het gestolen geluk
Een boek
Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
Wenn Sie dieses Buch kaufen, erhalten Sie eine elektronische Version (PDF-Datei) des Inhalts dieses Buches. Das perfekte Buch f r Liebhabern von Kaninchen und H schen. Eine
Sammlung von 50 sch nen Kaninchen und ein paar H schen. Ruhig bleiben und weiterh pfen. Lebendige Farben, großartige Illustrationen und Fantasie sind alles, was du brauchst, um ruhig
und entspannt zu bleiben! Jedes Bild ist auf einer eigenen 21,6 x 28 cm großen Seite gedruckt, damit Farben nicht verwischen k nnen.
Lucas de machinist en vondeling Jim verlaten met hun locomotief Emma, die kan varen als een schip, hun eiland Lommerland. Samen beleven ze veel spannende avonturen. Vanaf ca. 8 jaar.
Hoe de kleine roze olifant eens heel verdrietig was en hoe het weer goed met hem ging
De woudloper
Children's Picture Book English-Afrikaans (Bilingual Edition)
Lieve dieren
Nieuwsgierige Lotje
De kleuren in het land van koningin Weeromme krijgen ruzie en verworden tot een grauw grijs, totdat de koningin kleurige tranen huilt en de kleur terugkeert. Prentenboek met fantasievolle
tekeningen in kleur. Vanaf ca. 6 jaar.
Stoffhund Franzl darf nicht mit auf den Familienausflug. Die Kinder sind lter geworden und ein Stoffhund ist zu Hause okay, aber unterwegs total uncool. Eigentlich ist Franzl traurig, dass er
allein daheim ist. Dann aber wird ihm klar, dass er jetzt endlich all‘ die Dinge ausprobieren kann, die ihm sonst verboten sind. Einer der aufregendsten Tage in Franzls Leben beginnt und als
die Familie am Abend heimkehrt, sitzt er zwar wieder an der gleichen Stelle brav auf dem Sofa - die Spuren seiner durchlebten Abenteuer konnte er aber doch nicht vollst ndig verbergen. Ein
Buch zum Vorlesen, Lesen, Betrachten oder Ausmalen in zw lf aufregenden Kapiteln mit vielen farbigen Zeichnungen und Vorlagen.
Carola Donani is de vrouw van de beroemde dirigent Bernd Donani. Ze woont in een enorme villa, heeft twee prachtige kinderen, kortom: ze heeft alles wat haar hartje begeert. Toch heeft ze
zich nog nooit zo eenzaam gevoeld. Tot ze de jonge violist Jean ontmoet, die haar leven op zijn kop zet. Het gestolen geluk is een prachtige roman van meesterverteller Heinz G. Konsalik.
Heksje Lilly en de vampier met wiebeltanden / druk 1
Hinrichs' Katalog der im deutschen buchandel erschienenen bücher, zeitschriften, landkarten usw
De koningin van de kleuren
Verzeichnis der im deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften &c
Malbuch mit H schen und Kaninchen 2

Het vrolijke witte nachtspookje wil graag eens een dagspookje zijn. Maar dat het leven overdag zo moeilijk zou zijn, had hij niet verwacht. Vanaf ca. 8 jaar.
Tolles Notizbuch für alle Kaninchen-Freunde Jetzt das super-schöne und praktisches Notizbuch für jeden Kaninchen-Liebhaber, Hasenbesitzer und Langohr-Liebhaber sichern. Das Buch enthält 120
Seiten im DIN-A5-Format und hat so die ideale Größe, um in deine Tasche zu passen. Das indiviudell, farbig gestaltete Buchcover zeigt ein einzigartiges Hasen-Motiv. Auf den weißen Blättern kannst du
viele lustige Geschichten, Inspirationen und Gedanken über deine Erlebnisse mit den kuschligen Langohren festhalten. Nutze das Notizbuch als... Tagebuch Skizzenbuch Merkheft Kladde Notizheft oder
Schreibheft für unterwegs. Ideal geeignet... zum Malen, Schreiben, Dichten, Zeichnen oder Rechnen. als Tagebuch, Rechenheft, Malbuch oder Merkheft. zum Organisieren und Sammeln von Gedanken,
Inspirationen und Ideen. als lustige Geschenkidee zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Format 120 Seiten Liniert Weißes Papier 15,24 x 22,86 cm, ca. DIN A5 (6x9) Handlich, ideal zum Mitnehmen
und Einstecken Soft Cover mit mattem Hintergrund
De kleine waterman met zijn rode puntmuts en zijn groene jasje vermaakt zich best in de molenvijver. Zijn beste vriend is een karper, maar ook met de mensen heeft hij veel plezier. Voorlezen vanaf ca. 6
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jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Für Kinder, Jungen and Mädchen - Hasenliebhaber Geschenk
Het Gatenmysterie
Franzl allein daheim
Illustriertes (Vor)lese- und Ausmalbuch
Heksje Lilly de klas op z'n kop
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten
en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke
prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit
hun gerechte straf ontlopen.
Beschouwing door twee benedictijner monniken over de mens met zijn onvermogen als basis voor een christelijk leven.
Een kuiken in een ei laat zijn moeder precies voorrekenen wanneer het paaszondag is, want dan wil hij geboren worden. Prentenboek met grote illustraties in vrolijke kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Elmer
Meneer Haas en mevrouw Beer
Titelverzeichnis und sachregister
(Krabat)
Bijenboek

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.
Wenn Sie dieses Buch kaufen, erhalten Sie eine elektronische Version (PDF-Datei) des Inhalts dieses Buches. Das perfekte Malbuch für jedes Kind, das Häschen
und Kaninchen liebt. 40 Malvorlagen gefüllt mit Kaninchen und Häschen. Kunst ist wie ein Regenbogen, endlos und mit leuchtenden Farben. Fördern Sie die
kreativen Gedanken Ihres Kindes und haben Sie Spaß! Jedes Bild ist auf einer eigenen 21,6 x 28 cm großen Seite gedruckt, damit Farben nicht verwischen können.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat
voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Een
vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die
vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte
vriendschap en superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel veel andere lezers.
mit Voranzeigen, Verlags- und Preisänderungen, Stich- und Schlagwortregister
Anton en de meisjes
Spiritualiteit van beneden
De kleine waterman
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft, verandert het van kleur. Maar pas op, als je
het boek kantelt, rollen de bolletjes naar een kant. Interactief prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Häschen and Kaninchen Malbuch
Notizbuch Für Meine Kaninchen Tue Ich Alles
In Here, Out There! Hier in, daar uit!
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