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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.
De GVR-ﬁlmeditie Roald Dahl 2016-03-09 '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 ebook kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. 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
Forthcoming Books Rose Arny 2003
Joris en de geheimzinnige toverdrank Roald Dahl 2016-01-26 Joris moet
op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is
intens gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar

Rotbeesten Roald Dahl 2016-02-17 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 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 KROKELEDOOK! br”iRotbeesten ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Op weg naar de hemel Roald Dahl 2013-09-12 Op weg naar de hemel is
afkomstig uit de gelijknamige bundel Op weg naar de hemel, die nog tien
andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het
menselijke karakter bevat.Een vrouw bezeten van stiptheid neemt een
noodlottige beslissing.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
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maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris en de
geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van de
wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een boerderij,
ver van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn
grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat akelige,
hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor
haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten,
motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en
groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris
en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te gaan maken, gebeuren
de vreemdste dingen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
De fantastische meneer Vos Roald Dahl 2016-02-19 Drie rijke en gierige
boeren proberen een vossenfamilie uit hun hol te verjagen omdat deze al
hun pluimvee opeet. Maar de fantastische Meneer Vos is ze steeds te slim
af! De fantastische Meneer Vos won in 1972 een Zilveren Griﬀel. Een
geweldig kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Fantastic Mister Fox werd omgetoverd tot animatieﬁlm door Wes
Anderson. De stemmen van meneer en mevrouw Vos werden ingesproken
door George Clooney en Meryl Streep. 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. ‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen
vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten eten,’ zei
Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor
ons samen, en één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen we eenden!’ zei
Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar heeft.’ Meneer Vos zou niet zoveel
praatjes hebben als hij had geweten dat de boeren Bolus, Bits en Biet
hem op dat ogenblik opwachten. Ze liggen achter een boom bij de ingang
van het hol, een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn vastbesloten om
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Meneer Vos dood te schieten, uit te hongeren of uit te graven, al duurt het
nog zo lang... Deze editie van De fantastische Meneer Vos is volledig in
kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Torak en Wolf 4 - Verstoten Michelle Paver 2013-05-14 Niemand anders
dan de twaalfjarige jongen Torak kan het Kwaad stoppen, maar hij is
gewond en op de vlucht. Hij is een buitenstaander, net als zijn vader, en
hij heeft nog nooit andere mensen ontmoet. Nu is zijn vader vermoord
door een enorme beer en wordt Torak achtervolgd. Hij moet zien te
overleven met als enige bondgenoot een wolfsjong en als enige wapens
zijn vaardigheden als jager en verzamelaar.
Boy Roald Dahl 2010 De schrijver Roald Dahl (1916-1990) vertelt bij foto's
en stukjes uit brieven, die hij aan zijn moeder schreef toen hij op
kostschool zat, over zijn jeugd.
Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985 Bezus' biggest problem was her 4-yearold sister Kiki. Even though Bezus knew sisters were supposed to love
each other, with a sister like Kiki, it seemed impossible.
Het wonderlijk verhaal van Hendrik Meier Roald Dahl 2016-11-30 Het
wonderlijk verhaal van Hendrik Meier is een verzameling fantastische
verhalen voor jongvolwassenen. Meesterverteller Roald Dahl ontving voor
dit boek een Zilveren Griﬀel. 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. Hendrik Meier, held van het titelverhaal en rijke
stinkerd, ontdekt een bijzondere manier om nog meer geld te verdienen.
Na jaren oefenen slaagt hij erin te zien zonder ogen... Dahl vertelt verder
over de landarbeider Butcher die tijdens het ploegen op een waardevolle
schat stuit, over een jongen die met dieren kan praten en een schildpad
redt uit de soep, over een lifter die laat zien hoe vingervlug hij is en over
een dromerig vogelvriendje dat het slachtoﬀer wordt van een
gewelddadig verjaarsgeschenk. Ten slotte lees je in dit boek het
allereerste verhaal dat de wereldberoemde Roald Dahl ooit schreef.
‘Roald Dahl blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
Tom Trikkelbout Elwyn Brooks White 1947
Katie's keuze Luisa Plaja 2009-09-20 Niemand kan de gevolgen van een
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keuze overzien. Maar soms bepaalt een keuze wel hoe je leven er daarna
uitziet Katherine heeft nooit bij de populaire jongens en meiden van
school gehoord totdat ze verhuist naar Amerika. Ineens wordt ze
opgenomen in het coole groepje van haar nieuwe school. En Jake, de
hotste jongen van school, lijkt een oogje op haar te hebben. Maar
wanneer ze Jake zoent tijdens een feestje, vindt ze het helemaal niet zo
geweldig als ze had gedacht. Katherine moet kiezen. Is ze Coole Katie:
wordt ze Jakes vriendin zodat ze bij het populaire groepje hoort? Of wordt
ze Nerdy Kate: wijst ze Jake af en riskeert ze zo haar gloednieuwe
vrienden te verliezen? In dit boek is te lezen hoe het Katherine vergaat,
zowel wanneer ze voor Jake kiest, als wanneer ze hem afwijst.
Pas op voor de hond Roald Dahl 2013-09-12 Pas op voor de hond is
afkomstig uit de bundel Over en sluiten, die nog negen andere spannende
korte verhalen over gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een piloot belandt
na een ongeluk in het ziekenhuis, waar hij een ontstellende ontdekking
doet. 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.
De reuzenperzik Roald Dahl 2016-01-26 '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 e-reader 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
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
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avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en zelfs een luchtreis
over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’
– VPRO-gids
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een schipbreuk spoelt de
lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de
kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de
wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen
zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder
ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland.
Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug
willen halen omdat haar grondstoﬀen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de
wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de
korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele
illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in
meer dan 20 talen vertaald.
De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De 12-jarige Kester
woont in een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan
ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De
Generaal’). Ze hebben zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar
dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast
wolfje, een hooghartige kat, een dansende dwergmuis en het meisje Polly
vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het wordt een race tegen de
klok, want ze worden achternagezeten door de wraakzuchtige Kapitein
Skuldiss, die alle dieren voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil
je graag dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn, en De laatste
wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de Vendel
De giraﬀe, de peli en ik Roald Dahl 2016-01-26 De Giraﬀe, de Peli en Ik
is een fantastisch kinderboek van 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
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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 Volkskrant
Daantje, de wereldkampioen Roald Dahl 2016-01-26 'Daantje, de
wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griﬀel. Een geweldig
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 e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is aardig, slim,
oplettend en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen,
samen met zijn vader, een geweldig verteller en een genie op het gebied
van vliegers. Net als de dorpsagent en de domineesvrouw stroopt
Daantjes vader af en toe een fazantje omdat het zo vreselijk spannend
is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks een
jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn vader bindt Daantje
de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Mijn verhaal Michelle Obama 2018-11-13 Toen Michelle Robinson klein
was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar broer
Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een
slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar
haar ouders, Fraser en Marian Robinson, haar opvoedden tot een oprechte
en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw naar
heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton, waar
ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in
de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist
werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd
Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande
leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het
eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht
te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende
politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van
hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het
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presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak
bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme,
humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag
van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de
wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht
gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar.
Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal
van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en
verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die
unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven
en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere
idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons
allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn
oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een
verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen?
Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de
auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives
vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom
niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de
laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse
koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord.
Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er
meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te
zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Gruwelijke rijmen Roald Dahl 2016-02-17 'Gruwelijke rijmen' 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 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. Je denkt
misschien: dit ken ik al, maar dat is heus niet het geval. Het echte verhaal
van Assepoester is heel wat bloediger en woester. In 'Gruwelijke rijmen'
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zijn bekende sprookjes met een knipoog op rijm gezet door Roald Dahl en
virtuoos vertaald door Huberte Vriesendorp. 'Gruwelijke rijmen' is volledig
in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Sjakie en de chocoladefabriek Roald Dahl 2016-01-26 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 ebook kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een
Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens
in vervulling: 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, aardbeiensap-waterpistolen 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 wereld.’ – VPRO-gids
De Minpins / druk 1 Roald Dahl 2008-09 Prentvertelling met afbeeldingen
in kleur, waarin een jongetje, op zoek naar avontuur, in het grote,
griezelige bos, probeert het afgrijselijkste monster dat een mens ooit
verzonnen heeft, te verslaan. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar.
Ieorg Idur Roald Dahl 2016-02-17 '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 balkon kan meneer Hoppe precies op het
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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 kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald
Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Index to Theses with Abstracts Accepted for Higher Degrees by
the Universities of Great Britain and Ireland and the Council for
National Academic Awards 1999
Het grote chocoplot Chris Callaghan 2016-08-05 Jelly woont samen met
haar familie in Chompton-on-de-Lyte, waar iedereen dól op chocolade is.
Wanneer het einde der chocoladetijden wordt aangekondigd, kan Jelly
haar oren niet geloven. Vastbesloten om het te onderzoeken, volgt Jelly
samen met haar oma een spoor van aanwijzingen dat hen naar een
deftige chocolaterie leidt. De eigenaar Garibaldi Chocolati is verdacht
zelfvoldaan over zijn winkel, hoewel deze op het randje van een
faillissement balanceert. Kunnen Jelly en haar oma chocola op tijd redden
van de ondergang?
Matilda Roald Dahl 2016-01-26 Bestseller Matilda is een fantastisch
kinderboek van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Matilda werd
succesvol verﬁlmd door en met Danny DeVito. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als 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 haar het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het
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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. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De lifter Roald Dahl 2013-09-12 In het korte verhaal De lifter pikt een man
tijdens een ritje in zijn gloednieuwe auto een wonderbaarlijk vingervlugge
lifter op. 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.
Survivalgame James Dashner 2016-02-23 Gamen was Michael zijn lust
en zijn leven. Een paar weken geleden nog deed hij niets liever dan in
VirtNet rondlopen. Nu riskeert hij met elke inlog zijn leven. Het is al lang
geen spelletje meer. VirtNet is een dodelijke omgeving geworden en
Kaine wordt elke dag sterker. Kaine’s plan – de Sterfelijkheidsdoctrine – is
bijna uitgevoerd en de grens tussen de echte wereld en de virtuele wereld
vervaagt meer en meer. De hele wereld loopt gevaar zolang Kaine nog
rondloopt. Om hem tegen te houden heeft Michael zijn vrienden hard
nodig. Maar eerst zal hij erachter moeten komen wie van zijn vrienden
echt te vertrouwen is...
De verschrikkelijke meneer Gom heeft een plan Andy Stanton
2017-10-16 Meneer Gom is een enorme luiwammes die niet van opruimen
houdt. Zijn huis is een puinhoop maar zijn tuin ziet er keurig uit. Tot hond
John er een bende van maakt. Meneer Gom wordt verschrikkelijk boos.
Vanaf ca. 8 jaar.
De tovervinger Roald Dahl 2016-01-26 'De tovervinger' 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 e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen
jagen op eenden. Daar heeft hun buurmeisje een ontzettende hekel aan.
roald-dahl-study-guide-boy-allinone

Zij probeert hun duidelijk te maken dat ze echt moeten ophouden, maar
ze wordt gewoon uitgelachen. Dan doet ze het enige wat ze nog kan
doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de Kreitjes de volgende
morgen wakker worden, zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is
nog niet alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes
merken dat zíj niet langer de jagers zijn, maar dat er op hén wordt
gejaagd. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPROgids
Iemand als u Roald Dahl 2013-09-12 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 de
grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
De reuzenkrokodil Roald Dahl 2016-02-19 'De Reuzenkrokodil' is een
fantastisch kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen in kleur van bekroond illustrator Quentin Blake.
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 Android-besturingssystemen. In de
grootste, bruinste, modderigste rivier van Afrika lagen twee krokodillen
met hun koppen net boven het water. Een van de krokodillen was
reusachtig. De andere was niet zo groot. ‘Weet je waar ik vandaag zin in
heb voor mijn middageten?’ vroeg de Reuzenkrokodil. ‘Nee,’ zei de
Nietzogrote. ‘Waarin dan?’ De Reuzenkrokodil grijnsde met wel honderd
scherpe witte tanden. ‘Voor het middageten,’ zei hij, ‘zou ik vandaag een
lekker mals jongetje lusten.’ Terwijl de Reuzenkrokodil allerlei stiekeme
plannetjes bedenkt om zich te vermommen, schakelt de Nietzogrote gauw
de hulp van de andere dieren in. Ze willen de Reuzenkrokodil
tegenhouden op zijn jacht naar malse kindertjes... 'De Reuzenkrokodil' is
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volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Solo 1938-1941 Roald Dahl 2004-02-06
Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er was eens een
kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde
dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een
magisch winters sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van
Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van
de Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met
zijn familie door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders.
Maar ze komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de auto
geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch landschap met een praatziek
schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse onderneemt een
wonderlijke reis door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en
mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er
misschien niet is, realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste
reis van zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij een van de
beste kinderboekenauteurs van dit moment is.’ The Guardian
De griezels Roald Dahl 2016-03-08 De Griezels is een fantastisch
kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book
kun je op je smartphone, tablet en 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. Meneer en mevrouw
Griezel vormen een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles om elkaar het
leven zuur te maken. Zo stoppen ze Reuzenkribbebijters in elkaars bed en
serveren ze levende Kronkelspaghetti als avondeten. Ook de dieren zitten
ze voortdurend in de weg. Meneer Griezel is namelijk gek op vogelpastei
en hij droomt al jaren van zijn eigen grote ondersteboven-apencircus.
Maar dan nemen de dieren wraak. En hoe! Deze editie van 'De Griezels' is
volledig in kleur geíllustreerd door Quentin Blake. 'Roald Dahl is de beste
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kinderboekenschrijver ter wereld.' - VPRO-gids
Children's Books in Print 1993
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het
varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze zo knap,
moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Bekijk het maar! Jeﬀ Kinney 2015-01-23 Deel 3 van de populaire serie Het
leven van een Loser. Brams vader denkt nog steeds dat hij een echte vent
van zijn zoon kan maken. Daarom wil hij Bram naar een militair
zomertrainingskamp sturen. Bekijk het maar! is deel 3 van de waanzinnig
populaire graphic novel-serie Het leven van een Loser van Jeﬀ Kinney.
Bram Botermans laat je weer schaterlachen. Humor verzekerd. Bram
Botermans vindt zichzelf perfect! Er valt niets meer aan hem te
verbeteren. Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel
blijven. Alleen moet iemand dat ook even uitleggen aan zijn vader. Die
denkt namelijk nog steeds dat hij een echte vent van zijn zoon kan
maken. Daarom wil hij Bram naar een militair zomertrainingskamp sturen.
Daar maken ze een echte man van hem. Hoe moet Bram dit nu weer
aanpakken? Zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. Jeﬀ Kinney bereikt
met zijn serie Het leven van een loser miljoenen kinderen. Bram
Botermans is razend populair. Kijk voor meer informatie over Het leven
van ee Loser of schrijver Jeﬀ Kinney op www.hetlevenvaneenloser.nl
Huid Roald Dahl 2013-09-12 Huid is afkomstig uit de bundel M n liefje, m
n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de
duistere kant van het menselijke karakter bevat.De verkoop van een
uniek schilderij komt de eigenaar duur te staan. 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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