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This second edition, like the earlier first edition,
introduces some of the main varieties of Chinese as
found before and after the establishment of the
People's Republic of China in 1949. While continuing
to stress the basic importance of the traditional
usages, such as the regular characters to be found
in all materials published before the adoption of the
simplified forms in 1956 and still in use in some
areas, the present revision goes further in
contrasting variant usages and in providing
additional material relevent to the PRC.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen
van het grappige schaap Veronica, de gezellige
dametjes Groen, en de dominee. Met speelse
illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
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Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij
naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt
Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage
(1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek
naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van
hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het
wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater
Giacomo maar ook journalisten en de
kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf
ca. 12 jaar.
A little girl comes to live in his uncle's lonely house and
discovers a boy, her handicapped cousin and a mystery of a
locked garden.
Popular Science gives our readers the information and tools
to improve their technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers share: The future is
going to be better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn
elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele
leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En
koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij
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leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en
hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met
doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf
ca. 9 t/m 12 jaar.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig
moppen en raadsels. Met veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m
AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
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