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The Quentin Blake
Treasury
Overzicht van de illustraties die
de bekende illustrator
(1873-1955) maakte bij
sprookjes van Grimm en
Andersen, voorzien van
achtergrondinformatie.
Autobiografische overpeinzingen
van de Britse auteur (1916-1990)
over de invloed van de
seizoenen op zijn leven.
Als een echtpaar op een dag
verrast wordt met een pakketje
waar een babytje in zit, zijn ze
daar heel blij mee, maar
gaandeweg ontdekken zij dat het
opvoeden van een kind ook zijn
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keerzijde heeft. Dolkomisch
prentenboek met vlotte,
ingekleurde pentekeningen.
Vanaf ca. 7 jaar.
O zoet mysterie van het leven is
afkomstig uit de gelijknamige
bundel, die nog zes andere
spannende korte verhalen over
bevat.Een boer onthult het
verrassende geheim van zijn
veestapel. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en
de chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen,
schreef ook bundels met korte
verhalen voor volwassenen. Veel
van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn
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verfilmd, en laten tot op de dag
van vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Gelijk oversteken
Eleven Favourite Stories from
the Marvellous Margaret Mahy
Het grote boek van Beer en Egel
/ druk 4
Het clowntje
The Quentin Blake Treasury
Rotbeesten is een
fantastisch rijmpjesboek
volledig in kleur van
bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen in
kleur van bekroond
illustrator Quentin Blake.
Dit e-book kun je op je
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smartphone, tablet én op je
e-reader lezen. Op je
smartphone of tablet zie je
bovendien alle illustraties
in kleur. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen.
Roald Dahl laat hele een
stoet nare dieren
voorbijtrekken. Een varken,
leeuw, krokodil, schorpioen,
miereneter en nog veel meer
rottige beesten laten hun
ware aard zien. Doe de deur
op slot! Pak een geweer!
Vooruit! Schiet op! Ik hoor
het weer! Te laat! Nu zijn
we er geweest! O, wat een
griezelig, vies, groen
beest! Zijn tanden
blikkeren, zijn ogen ook...
’t Is die levensgevaarlijke
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KROKELEDOOK! br”iRotbeesten
‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
Frankrijk, het heilige jaar
1350. Jongen is ganzenhoeder
op een vervallen landgoed
tot hij de knecht wordt van
de mysterieuze pelgrim
Secundus. Die neemt hem mee
op een voettocht via Avignon
naar Rome, waarbij ze op
zoek gaan naar kostbare
relieken van Sint-Petrus.
Hun reis blijkt niet zonder
gevaar. Onderweg krijgen ze
te maken met verraad en
bedrog, en er zijn
gevaarlijke kapers op de
kust die de heilige
voorwerpen in bezit willen
krijgen. Secundus wordt
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intussen steeds zwakker. Wat
is het geheim dat hij
verbergt? Is zijn queeste
wel zo onschuldig? En hoe
komt het eigenlijk dat
Jongen met dieren praten
kan? Een meeslepend avontuur
vol vaart en humor, dat
bekroond werd met de Newbery
Honor.
Het olifantje Babar dat zijn
moeder heeft verloren, wordt
in de stad opgevoed door een
lieve oude dame. Groot
formaat prentenboek met
zachtgekleurde tekeningen en
handgeschreven tekst. Vanaf
ca. 4 jaar.
De moraal van dit verhaal
over de kleine slak is: zorg
dat je niet te veel
materiële ballast krijgt,
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dan kun je meer van het
leven genieten. Mooie
gekleurde platen over twee
bladzijden beelden deze
geschiedenis uit
Recycling Red Riding Hood
De GVR-filmeditie
Iemand als u
Het boek van Jongen
De reuzenperzik

'De GVR' won in 1984 een Zilveren
Griffel. Een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl,
met prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin Blake.
The BFG werd al twee keer
verfilmd, de laatste keer door Steven
Spielberg. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader
lezen. Dit e-book is geschikt voor
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zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Sofie ligt ’s
nachts in bed, maar slaap is wel het
laatste waar ze aan denkt. Voor
haar raam staat een reus zo hoog
als een huis, die haar uit bed plukt
en ontvoert! Maar Sofie heeft geluk.
Deze Grote Vriendelijke Reus
spreekt eigenaardig en gebruikt de
raarste woorden, maar is wel heel
aardig. Wat hij Sofie echter vertelt
over de andere reuzen is vreselijk.
Sofie en de GVR bedenken een slim
plan, waardoor alle kinderen weer
veilig in hun bed kunnen liggen.
‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’
VPRO-gids
Egel en Konijn weten niet wanneer
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ze jarig zijn. Daarom besluiten ze
hun verjaardag de volgende dag te
vieren en elkaar een cadeautje te
geven. Prentenboek met
zachtgekleurde, wat zoetige
tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Joris (8) heeft een hekel aan zijn
grootmoe, die hem altijd pest en
bang maakt. Maar op een dag neemt
hij wraak. Vanaf ca. 9 jaar.
This attractive hardback anthology
of the marvellous Margaret Mahy's
stories brings together many classic
childhood favourites. All eleven
stories are presented with their
original iconic illustrations and all
will amuse, enthrall and delight.
Finally The Man whose Mother was
a Pirate, The Lion in the Meadow,
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The Great White Man Eating Shark,
The Boy who was Followed Home,
The Boy with two Shadows, The
Three-Legged Cat, The Witch in the
Cherry Tree, A Summery Saturday
Morning, Jam and The Great
Piratical Rumbustification are
brought together in one beautiful
collection. THE MARGARET MAHY
TREASURY is an essential addition
to any child's bookshelf.
van aaien tot zwoevig, een écht
woordenboek met gewone en
buitengebruikelijke woorden
Kasper wordt een kip
Avonturen van een niet-zo-beste
bestie
Rotbeesten
De giraffe, de peli en ik
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Stephen Fry was nog maar
amper dertig jaar toen hij
het als cabaretier, acteur
en schrijver al helemaal had
gemaakt. Hij werd bekend met
tv-series als A Bit of Fry
and Laurie, Blackadder en
Jeeves and Wooster en hij
brak door met zijn roman De
leugenaar. De wereld lag aan
zijn voeten en niets was hem
te gek. Wat kon er in
hemelsnaam misgaan? Overdag
stortte hij zich op zijn
werk, ’s avonds gaf hij zich
over aan het feestgedruis
van de high society, waar
allerlei spannende middelen
rondgingen. Stephen ging er
volledig in op en raakte al
snel verslaafd. Zo danste
hij langs de rand van de
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vulkaan, tot hij in een diep
en donker gat viel. In Een
tomeloze tijd doet Stephen
Fry openhartig verslag van
een duizelingwekkende
periode uit zijn leven, een
tijd die hem bijna fataal
werd.
Tucked between the covers of
this anthology lie 82
stories for bedtime, with
stories by Michael Rosen,
Quentin Blake, Colin
McNaughton, Allan Ahlberg,
Shirley Hughes, Helen
Oxenbury, Martin Waddell,
Jill Murphy and Charlotte
Voake.
Gelijk oversteken is
afkomstig uit de bundel
Gelijk oversteken, die nog
drie andere spannende korte
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verhalen over alle hoogteen dieptepunten van seks
bevat.Twee echtgenoten
beleven de nacht van hun
dromen dankzij een
ingenieuze wisseltruc. Roald
Dahl, de alom geprezen
schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen,
schreef ook bundels met
korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en
laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht
de grootmeester van het
korte verhaal worden
genoemd.
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De klassieker Sjakie en de
chocoladefabriek is een
bestseller van
kinderboekenschrijver Roald
Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake.
Sjakie en de
chocoladefabriek werd al
twee keer verfilmd, onder
meer door Tim Burton, met
Johnny Depp in de rol van
Willie Wonka. Dit e-book kun
je op je smartphone, tablet
én op je e-reader lezen. Dit
e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Als
Sjakie een Gouden
Toegangskaart vindt in een
reep chocola, gaat zijn
diepste wens in vervulling:
Page 14/38

Read Book The Quentin Blake
Treasury
hij krijgt een rondleiding
door de geheimzinnige
chocoladefabriek van meneer
Willie Wonka, de
ongelofelijkste, geweldigste
en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En
wie zou niet willen
rondwandelen op de plek waar
ze opstijglimonade met prik,
holle-kiezen-vullende
karamels, aardbeiensapwaterpistolen of aflikbaar
behang voor kinderkamers
maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren.
Bijvoorbeeld voor Caspar
Slok, die door een rivier
van hete chocolade wordt
meegesleurd... ‘Roald Dahl
is de beste
kinderboekenschrijver ter
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wereld.’ – VPRO-gids
Hutchinson Treasury of
Children Literature & Poetry
Gisteren was mooi
Ieorg Idur
De chirurg
Matilda

Quentin Blake's Magical Tales is a
wonderful treasury of stories full of
adventure and mystery from around
the world. Compellingly retold and
beautifully illustrated, this is a
collection of stories children will
adore.
Bundel met vier verhalen over Beer
en zijn vriend Egel. Prentenboek
met grote aquarellen in kleur. Vanaf
ca. 4 jaar.
Bestseller Matilda is een fantastisch
kinderboek van
kinderboekenschrijver Roald Dahl,
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met prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin Blake.
Matilda werd succesvol verfilmd
door en met Danny DeVito. Dit ebook kun je op je smartphone,
tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOSals Android-besturingssystemen.
Matilda is briljant. Ze is een
gevoelig meisje dat geweldig goed
kan leren. Toen ze anderhalf was,
kon Matilda al praten als een
volwassene, met drie jaar kon ze
lezen, en al vóór ze vijf was, las ze
boeken van wereldberoemde
schrijvers als Dickens, Hemingway,
Kipling en Steinbeck. Maar haar
ouders behandelen haar als een
onderkruipsel. Ze vinden haar maar
lastig en dulden Matilda totdat ze
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haar het huis uit kunnen jagen naar
een ander deel van het land, of
liever nog veel verder weg. Matilda
besluit zich eens goed kwaad te
maken. Ze bedenkt heel slimme
straffen voor haar ouders. En als
het hoofd van de school, juffrouw
Bulstronk, haar ook wil aanpakken,
ontdekt Matilda dat ze iets kan wat
niemand anders kan. ʻRoald Dahl is
de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.ʼ ‒ VPRO-gids
These two volumes feature the best
in children's literature and
illustration including the work of
Roald Dahl, Ted Hughes, Roger
McCough, Quentin Blake, Shirley
Hughes, Tony Ross and many
more.
The Walker Treasury of Animal
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Stories
Joris en de geheimzinnige
toverdrank / druk 31
Roald Dahl woordenboek
The Walker Treasury of Goodnight
Stories
Cornelis Jetses als
sprookjestekenaar
Nikki mag in de zomervakantie op
tournee met de Bad Boyz-band en
haar geheime liefde Brandon. Ze
zit zelfs in de openingsact! Maar ze
moet wel een kamer delen met de
populaire, achterbakse
MacKenzie... Op tourNEE! is deel 14
in de populaire en supergrappige
serie Dagboek van een muts van
Rachel Renée Russell. Met in de
hoofdrol Nikki Maxwell,
blunderkoningin. Voor meiden
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vanaf circa 10 jaar. Nikki kan niet
wachten tot de zomervakantie
begint: dan mag ze op tournee
met de populaire Bad Boyz-band
en haar geheime liefde Brandon!
ZWIJMEL. Bovendien mag Nikki
optreden in de openingsact! Maar
wie heeft er stiekem ook een
plekje weten te bemachtigen in de
tour? Die achterbakse MacKenzie
natuurlijk! Wanneer Nikki ontdekt
dat zij ook nog haar kamergenoot
wordt, kan ze wel GILLEN! Wordt
haar droomreis een totale
NACHTMERRIE?
Een afgedankte speelgoedclown
weet uit de vuilnisbak te
ontsnappen en zwerft door de stad
op zoek naar een vriendje.
Tekstloos prentenboek met snelle
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pentekeningen in kleur. Vanaf ca. 4
jaar.
Iemand als u is afkomstig uit de
bundel Over en sluiten, die nog
negen andere spannende korte
verhalen over gevechtspiloten in
de oorlog bevat.Twee oude
vrienden bespreken de grilligheid
van het lot tijdens een avondje
doorzakken in het café. Roald Dahl,
de alom geprezen schrijver van
Sjakie en de chocoladefabriek, De
GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef
ook bundels met korte verhalen
voor volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en laten tot
op de dag van vandaag iedere
lezer huiveren. Dahl kan met recht
Page 21/38

Read Book The Quentin Blake
Treasury
de grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Dennis woont in een saaie straat in
een saaie stad. Hij heeft weinig om
naar uit te kijken. Zijn vader en
broer nemen hem niet serieus en
zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis
nog van haar heeft is een foto
waarin ze in een mooie zomerjurk
voor hem poseert. Dennis is zuinig
op die foto, want zijn vader heeft
de rest van de fotos verbrand.
Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij
daarom van de nieuwe Vogue,
mooie ontwerpen en zachte
stoffen? Wanneer Dennis ontdekt
dat Lisa, het knapste meisje van
school, dezelfde fascinatie voor
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kleding en verkleden heeft, gaat
een wereld voor hem open. Dennis
had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer
de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht
hij. Dit ontroerende, verrassende
en grappige boek zal kinderen én
ouders aanspreken. David
Walliams is acteur en komiek. Met
zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij
furore in de succesvolle Britse tvserie Little Britain. Jongen in jurk is
zijn eerste boek. Quentin Blake
behoeft geen introductie. Hij
verwierf internationale roem als
illustrator van de klassiekers van
Roald Dahl. Hij ontving meerdere
prijzen voor zijn werk.
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bevat: Een gat in mijn emmer ; Dat
komt er nou van... ; Samen kunnen
we alles ; Er kan nog meer bij
The Margaret Mahy Treasury
De cadeautjes
Het grootste huis van de wereld
Een tomeloze tijd
'De reuzenperzik' is een
fantastisch kinderboek van
bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin Blake.
Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je ereader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen.
James woont al jaren bij zijn tantes
Spons en Spijker in een raar
bouwvallig huis op de top van een
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hoge heuvel in het zuiden van
Engeland. James moet van die niet
zo lieve tantes altijd hard werken.
Aan dit saaie leven komt een eind
als hij van een oud mannetje een
zakje toverkracht krijgt. James laat
het zakje bij de kale perzikboom
vallen, en dan groeit er aan de
boom een reusachtige perzik die
zo groot wordt als een huis! James
kruipt door een tunnel de
reuzenperzik binnen en ontmoet
Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw
Spin, Lieveheersbeest en nog
meer dieren. Samen beleven ze de
gekste avonturen, zoals een wilde
tocht van de heuvel af, en zelfs
een luchtreis over de oceaan.
‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’
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– VPRO-gids
In het korte verhaal De chirurg
schenkt een Arabische prins een
waardevolle diamant aan de
chirurg die hem het leven redde.
Roald Dahl, de alom geprezen
schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda
en vele andere klassiekers voor
kinderen, schreef ook bundels met
korte verhalen voor volwassenen.
Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn
verfilmd, en laten tot op de dag
van vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Sandra Beckett's book explores
the contemporary retelling of the
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Red Riding Hood tale in Western
children's literature.
First two of four irresistible
collections of rhymes and stories
for young children, by some of the
finest contemporary authors and
illustrators. These two delightful
anthologies are packed with a
selection of bestselling and awardwinning stories, rhymes and
illustrations that all children should
have the chance to own. Bears of
all shapes and sizes make up
some of the most popular
characters in books for children,
and everyone has their favourite
bear story. The Walker Treasury of
Bear Stories includes some of the
very best, with classics such as
This Is the Bear and the Picnic
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Lunch; Let's Go Home, Little Bear;
We're Going on a Bear Hunt
(Winner of the Smarties Book Prize
Gold Medal, Highly Commended
for the Kate Greenaway Medal,
and shortlisted for the Kurt
Maschler Award); and Where's My
Teddy? which inspired the
animated television series, Eddy
and the Bear coming to CITV in
early 2002. Tucked between the
covers of The Walker Treasury of
Goodnight Stories lie eighty-two of
the very best stories for bedtime.
A treasury of hand-picked
favourites, best sellers and awardwinners, this delightful collection
includes stories by Michael Rosen,
Quentin Blake, Colin McNaughton,
Allan
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The Roald Dahl Treasury
Het verhaal van Babar het olifantje
Sjakie en de chocoladefabriek
Zagazoo
Mijn jaar

Een wonderhoed van een rijke man
brengt de straatarme Benito
Badoglio veel geluk. Prentenboek
met gekleurde, wat karikaturale
illustraties. Vanaf ca. 8 jaar.
Gisteren was mooi is afkomstig uit
de bundel Over en sluiten, die nog
negen andere spannende korte
verhalen over gevechtspiloten in de
oorlog bevat.Een neergeschoten
piloot zoekt hulp bij de lokale
bevolking. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR,
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Matilda en vele andere klassiekers
voor kinderen, schreef ook bundels
met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en laten tot
op de dag van vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
The Quentin Blake Treasury
contains: "All Join In"; "Quentin
Blake's Nursery Rhyme Book";
"Patrick"; "Angelica Sprocket's
Pockets"; "Mister Magnolia";
"Quentin Blake's ABC";
"Cockatoos"; "Angel Pavement";
and "Mrs Armitage Queen of the
Road." Meet Mister Magnolia, with
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only one boot! Peer into "Angelica
Sprocket's Pockets"! Set off with
"Mrs Armitage Queen of the
Road," be whisked away by the
music of the extraordinary Patrick
and soar into the air on the wings
of Angel Pavement. Discover the
crazy counting of the mischievous
Cockatoos and the most enjoyable
alphabet ever in "Quentin Blake's
ABC." And finally, join in at the
top of your voice with the verse and
songs of "Quentin Blake's Nursery
Rhyme Book" and "All Join In"!
From Quentin's very first picture
book to his most recent adventures,
this collection spans and celebrates
his astonishing career. There's
inspiration and exuberance, wit and
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wonder, joy and jollity to be found
within these pages; we can't wait
for you to explore them.
'IEORG IDUR' won in 1991 de
Prijs van de Nederlandse
Kinderjury. Een fantastisch
kinderboek volledig in kleur van
bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. 'Esio
Trot' werd verfilmd met in de
hoofdrollen Dustin Hoffman en
Judi Dench. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader
lezen. Op je smartphone of tablet
zie je bovendien alle illustraties in
kleur. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Vanaf zijn
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balkon kan meneer Hoppe precies
op het balkon van zijn
onderbuurvrouw kijken. Al jaren is
hij stiekem verliefd op mevrouw
Zilver, maar hij is te verlegen om
haar aan te spreken. In gedachten
verzint hij de grootste heldendaden
om indruk op haar te maken. Kon
hij haar maar bevrijden uit handen
van een bende gewapende boeven...
Op een dag hoort hij mevrouw
Zilver zeggen dat haar schildpad
maar niet wil groeien. Meneer
Hoppe grijpt zijn kans en verzint
voor haar een indrukwekkende
toverspreuk. In eerste instantie
werkt de truc, maar dan loopt het
volledig uit de hand... Deze editie
van 'IEORG IDUR' is volledig in
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kleur geïllustreerd door Quentin
Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ –
VPRO-gids
Enid Blyton Adventure Treasury
O zoet mysterie van het leven
The Walker Treasury of Bear
Stories
Quentin Blake's Magical Tales
Van mug tot olifant
A must for Blyton fans, the
Adventure Treasury is a
collection of her most exciting
writing. Join the Famous Five,
the Secret Seven, the
Adventurous Four, the Five
Find-Outers and many more of
Enid Blyton's heroes as they
solve mysteries, explore new
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places and foil criminals!
Compiled by well known critic,
writer and broadcaster, Mary
Cadogan, and Blyton archivist,
Norman Wright, this treasury
contains extracts and short
stories from across the range
of adventure stories and poems
written by Blyton, including
classic stories from the Enid
Blyton Magazine and Sunny
Stories. Illustrated with black
and white line and coloured-up
original illustrations, as well as
a colour plate section, this is a
large format, quality book for
the gift market - perfect for
Blyton fans everywhere!
De Giraffe, de Peli en Ik is een
fantastisch kinderboek van
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bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin
Blake. In een oude, vervallen
snoepwinkel ontdekt Billy een
wel heel bijzonder trio: een
pelikaan, een giraffe en een
bruine aap. Aap zingt voor
iedereen in de buurt: ‘Wij
staan met elkaar, dag en nacht
voor u klaar. De Giraffe, de
Peli en Ik.’ De dieren hebben
een ladderloos
glazenwassersbedrijf. Als ze
samen met Billy een heel
bijzondere opdracht krijgen,
blijkt dat de vrienden nog véél
meer kunnen dan alleen ramen
lappen. ‘Roald Dahl blijft
onverminderd populair.’ – de
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Volkskrant
In een doorlopend verhaal
wordt verteld wat allerlei
dieren uit de hele wereld eten,
waar ze slapen en wonen en
hoe ze zich beschermen.
Prentvertelling met
natuurgetrouwe, soms
grappige kleurenillustraties.
Vanaf ca. 5 jaar.
The Roald Dahl Treasury is a
delightful collection by and
about the World's Number One
Storyteller. Four exciting
sections - ANIMALS; MAGIC;
FAMILY, FRIENDS AND
HEROES; and MATTERS OF
IMPORTANCE - introduce
some of Roald Dahl's most
popular characters, from the
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Enormous Crocodile to the
Twits, from the Witches to the
BFG, from James to Matilda.
Throughout this book, you can
delve into stories, poems,
memoirs and letters galore all
wonderfully illustrated by
Quentin Blake as well as other
well-known artists, including
Raymond Briggs, Babette Cole,
Posy Simmonds and Ralph
Steadman. This book is the
perfect gift for Roald Dahl fans
and for all those yet to
discover his magic.
De hoed
Jongen in jurk
Op tourNEE!
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