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Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs
Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met
Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar
Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld
van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple?
Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende
biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Bevat 14 korte fabels met 6 paginagrote platen.
Nazikopstuk Reinhard Heydrich, alias ‘de beul van Praag’ en ‘het blonde beest’, is uitvinder
en uitvoerder van de Shoah, en een van de wreedste nazi’s die het Derde Rijk kende. Hij was
de chef van Eichmann en de rechterhand van Himmler. Bij de SS noemden ze hem ‘HhhH’:
Himmlers hersens heten Heydrich. In mei 1942 wordt hij in Praag in zijn open Mercedes
getroffen door een granaat. De gevolgen zijn meedogenloos: de granaat is geworpen door de
Tsjechische parachutist Jan Kubis, en als represaille worden twee Tsjechische dorpen met de
grond gelijkgemaakt, honderden mannen standrechtelijk geëxecuteerd en duizenden vrouwen
en kinderen afgevoerd en vergast. Laurent Binets reconstructie van de aanslag op Heydrich is
een sublieme combinatie van feit en fictie. Met HhhH schreef hij een indrukwekkende
debuutroman die door de internationale pers alom geprezen werd.
Mevrouwtje Jarig is elke dag blij. Dat komt doordat er elke dag wel iemand jarig is, en
Mevrouwtje Jarig nu eenmaal gek is op cadeautjes. Ze is ook heel goed in het uitzoeken,
inpakken en geven van cadeautjes! De dunne witte boekjes met grappige verhalen over de
Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal terug! Ideaal als klein cadeautje voor elke
gelegenheid. Voor iedereen is er wel een toepasselijke titel. Wist je dat er wereldwijd elke 2,5
seconde een Meneertje of Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in 1976 is
bedacht door het zoontje van Roger Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het
Nederlands leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
Kerkhofblommen
De terugkeer van de wespendief
Mevrouwtje Jarig
integrale tekst
De kleine prins / druk 1
Point de repère
Verloren illusies / druk 3
L'Histoire
De reis om de wereld in tachtig dagen
een drietal indices librorum prohibitorum
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Summary: Wanneer het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenvalt, worden Victor en Esther, twee jonge
geliefden, van elkaar gescheiden. Als Victor enkele weken na de capitulatie thuiskomt, is Esther verdwenen. Pas een
jaar na de oorlog vinden ze elkaar terug, op een begraafplaats. Daar vertellen ze elkaar wat hun tijdens de
oorlogsjaren is overkomen en over de onmogelijke keuzes die ze hebben moeten maken. "Scherven" is het eerste
deel in een tweeluik over het thema verlies. Verlies van vrijheid, van een geliefde, verlies van jeugd en onschuld. Aan
de hand van dramatische gebeurtenissen wordt duidelijk hoe ingrijpend het leven van 'gewone' mensen kan
veranderen door een oorlog.
Bundel essays waarin het post-modernisme verdedigd wordt tegen beschuldigingen van subjectivisme, irrationalisme
en conservatisme.
Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken, zelfs in de luiers van zijn vriendjes. Prentenboek met grote,
zwartomlijnde kleurentekeningen tegen een witte achtergrond. Vanaf ca. 2 jaar.
Het verhaal van de leeuw die niet kon schrijven / druk 1
Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen
La Fédération compagnonnique
invitations--billets de faire part--cartes d'adresse--petites estampes du XVIIe siècle jusqu'à nos jours
Le nouvel observateur
Repère
L'Illustration
COLMAR 2016/2017 Petit Futé
Les Livres disponibles
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L'illustration
Profondément ancrés à Nantes, toujours à l'affût des nouveaux projets et des nouvelles
tendances, nos auteurs passent chaque année au banc d'essai les adresses-clés de la vie
locale dans tous les domaines. Restaurants, sorties, commerces, loisirs, hébergements et
bons plans, rien ne leur échappe ! Que vous soyez habitant de Nantes de longue date,
nouvel arrivant ou visiteur occasionnel, ce City Guide vous facilitera la vie !
Twee Franse jongemannen uit de provincie, een dichter en een uitvinder, willen in de 19e
eeuw carrière maken in Parijs.
Sylvie en Dan zijn al tien jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben een schattige tweeling, een
mooi huis, en een prima baan. Dat kan zo nog wel 68 jaar doorgaan! Saai! De paniek slaat
toe. Om hun huwelijk fris en scherp te houden, besluiten ze elkaar te verrassen. Met sexy
photoshoots, dates en onverwachte uitjes. Maar alles gaat mis. De verrassingen brengen
meer aan het licht dan wenselijk. Met hilarische gevolgen.
Meneertje Nieuwsgierig steekt zijn neus altijd in andermans zaken. Dat vinden de andere
mensen in het dorp helemaal niet leuk. Ze besluiten hem een lesje te leren dat hij niet
snel zal vergeten. Meneertje Nieuwsgierig is het achttiende deeltje van de Mevrouwtjes /
Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Meneertje dapper
Het grote avontuur
Fabels van La Fontaine
De drie musketiers
Plotseling, liefde
Den wijngaert der sielen...
Meneertje nieuwsgierig
treurspel
Culturele actie voor vrijheid
Livres de France
Simon, een man van middelbare leeftijd, is op een dieptepunt in zijn leven beland. Zijn
boekwinkel is failliet en zijn huwelijk staat op springen. Om aan zijn problemen te ontsnappen
brengt hij veel tijd door in zijn opslagruimte buiten de stad. De opslag, een oude
boswachterswoning in het midden van het bos, is de enige plek waar hij enigszins tot rust kan
komen. Dan ontmoet hij de jonge Regina. Haar mysterieuze verschijning verleidt en verwart hem.
Simon en Regina zien elkaar vervolgens dagelijks in de opslag, waar ze ongestoord samen kunnen
zijn. Maar is de affaire zo zorgeloos als Simon denkt? Zal Regina hem redden of hem juist ten
onder laten gaan? Aimée de Jongh (1988) begon haar striptekencarrière op jonge leeftijd. Op haar
zestiende werd ze gekozen in de selectie van de Parool Stripstrijd, en in 2011 rondde ze haar
studie Animatiefilm af met de goed ontvangen afstudeerfilm One Past Two. Dagelijks staat haar
strip Snippers in Metro. De terugkeer van de wespendief is haar eerste graphic novel.
Een leeuw die niet kan lezen en schrijven, roept de hulp in van andere dieren als hij een
leeuwin een liefdesbrief wil schrijven. Prentenboek in oblong met dikomlijnde
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Plotseling, liefde van de veelgeprezen Aharon Appelfeld is een emotioneel boek over de groeiende
liefde tussen een oudere schrijver die met zijn dramatische oorlogsverleden worstelt en zijn
jonge ongetrouwde hulp. De Israëlische Ernst, in de zeventig, woont alleen. Zijn eerste vrouw en
dochter zijn door de nazi’s vermoord, van zijn tweede is hij gescheiden. Hij wordt verzorgd door
Irena, dochter van Holocaust-overlevenden. Langzaamaan geven ze zich bloot en ze beseffen dat ze
meer voor elkaar betekenen dan ze dachten wanneer Ernst in een depressie belandt. Plotseling,
liefde is ontroerend, hartverscheurend en zal geen lezer onberoerd laten.
Het grote avontuur is de enige roman die Alain-Fournier heeft voltooid. Hij heeft aan drie
gestalten iets van zichzelf meegegeven: de verteller, een eenzame onderwijzerszoon, de gekwelde
aristocraat wiens vrouw er op zijn huwelijksdag vandoor gaat en de grote Meaulnes, een
vrijgevochten schooljongen. Het huwelijksfeest wordt 's nachts afgebroken. Meaulnes moet terug
naar school. Na die nacht gaat hij samen met de verteller op zoek naar de lieflijke bewoonster
van het vervallen landhuis op wie hij verliefd is geworden...
Mama kwijt
De Cid,
Verras me
Steve Jobs de biografie
Verboden lectuur
Honderd jaar eenzaamheid / druk 60
Leeuwendalers. Lantspel
Correspondance de Christophe Plantin ...
journal paraissant le premier et le troisième dimanches de chaque mois
Livres hebdo
Meneertje Dapper wordt uitgenodigd op de thee bij Mevrouwtje Bazig. Onderweg vraagt iedereen hem om hulp,
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maar daardoor komt hij wel te laat op de thee. Durft hij een woedende Mevrouwtje Bazig nog wel onder ogen te
komen? Meneertje Dapper is het negentiende deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Uh-oh! De kleine uil is uit zijn nest gevallen. Waar is mama nu? Eekhoorn zal 'm wel even helpen, maar dan moet
kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven... Uiteindelijk komt het gelukkig allemaal goed, met een lekker
koekje toe! Dit is een prentenboek met geluid en bevat een speciale `karaoke-meeleesfunctie.
Profondément ancrés dans leur ville, toujours à l'affût des nouveaux projets et des nouvelles tendances, nos
auteurs passent chaque année au banc d'essai les adresses-clés de la vie locale dans tous les domaines.
Restaurants, sorties, commerces, loisirs, hébergements et bons plans, rien ne leur échappe ! Que vous soyez
habitants de longue date, nouveaux arrivants ou visiteurs occasionnels, les City Guides vous faciliteront la vie !
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de langue française.
HhhH
Les menus & programmes illustrés
NANTES 2018 Petit Futé
Scherven
journal universel
Mag ik eens in je luier kijken?
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