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Right here, we have countless book Il Mio Album Da Colorare Viva Il Calcio Ediz
Illustrata and collections to check out. We additionally come up with the money
for variant types and furthermore type of the books to browse. The up to
standard book, fiction, history, novel, scientific research, as with ease as various
new sorts of books are readily understandable here.
As this Il Mio Album Da Colorare Viva Il Calcio Ediz Illustrata, it ends in the
works visceral one of the favored ebook Il Mio Album Da Colorare Viva Il Calcio
Ediz Illustrata collections that we have. This is why you remain in the best
website to look the unbelievable book to have.

Het boek der rusteloosheid / druk 12 Fernando Pessoa 2015-08-18
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS
BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal
over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK
AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.'
Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur
Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en
Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden
weten beter dan vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te
verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of
Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl
[...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een
duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare
beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op
niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene
Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij
The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een
klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een
bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk Anne Cameron 2005 Legenden van de
indianen aan de Canadese westkust.
Â L'Â album giornale letterario e di belle arti 1853
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Philip Hopman 2016-11-23
Rivisteria 2001
Il mio album da colorare. Viva il calcio! 2016
Elmer en de kerstfant David McKee 2012-04-25 Het is twee dagen voor het
jaarlijkse bezoek van de Kerstfant. De jonge olifanten zijn helemaal in kerstsfeer.
Ze zoeken een boom uit om te versieren. Daar leggen ze de cadeaus onder die
de Kerstfant zal ophalen om Ze te verdelen onder wie ze het meest nodig heeft.
Elmer heeft een spannend plannetje bedacht voor de olifantjes. Maar dan
moeten ze zich goed verstoppen en heel stil zijn. Elmer bezorgt ze het feest van
hun leven!
Kies voor mij Jennifer L. Armentrout 2017-04-05 Kies voor mij van Jennifer L.
Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze
New Adult-roman spelen Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een
gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo
moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick
die nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een stuk
ingewikkelder. Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook
het nodige drama. Laat dat maar aan Jennifer L. Armentrout over!
Bloemblad van zee Isabel Allende 2020-02-07 'Allende op haar best.' NRC Aan
het eind van de gruwelijke Spaanse Burgeroorlog wordt de jonge arts Víctor
Dalmau samen met zijn vriendin, de pianiste Roser Bruguera, gedwongen om
Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met nog tweeduizend
andere Spaanse vluchtelingen gaan ze aan boord van de Winnipeg, een schip
dat is gecharterd door de Chileense dichter en consul Pablo Neruda, op weg
naar Chili. Tot hun grote verrassing worden ze ontvangen als helden in hun
nieuwe thuisland - dat 'langgerekte bloemblad van zee', in de woorden van
Neruda. Ze bouwen er een nieuw leven op en worden volwaardige Chilenen.
Maar in 1973 gebeurt het onvoorstelbare: er breekt een dictatuur uit en weer
moeten Víctor en Roser huis en haard verlaten. 'Bloemblad van zee' is een reis
door de twintigste eeuw aan de hand van onvergetelijke personages. Ze
ontdekken dat een mens steeds weer aan een nieuw leven kan beginnen. Een
prachtige historische roman over ballingschap en liefde.
Safe Haven (Veilige haven) Nicholas Sparks 2013-04-11 Het kleine stadje
Southport in North Carolina wordt opgeschud door de komst van een
mysterieuze vrouw. De mooie Katie lijkt vastbesloten zich aan niemand te
binden. Tot ze Alex ontmoet, een weduwnaar met een goed hart en twee jonge
kinderen. Katie begint zich tegen beter weten haar hart aan Alex te verliezen.
Maar ze heeft haar verleden niet zomaar achter zich gelaten. Ze zal moeten
kiezen: de geborgenheid van Southport of een veilig leven zonder liefde…
De bergen zingen Phan Que Mai Nguyen 2020-08-25 Het meeslepende verhaal
van de familie Tran. Een levendig portret van vier generaties in Vietnam in de
twintigste eeuw. De jonge Huong groeit op tijdens de oorlog in Vietnam. Haar
ouders en ooms hebben zich aangemeld bij het leger en vertrekken via de Ho

Chi Minh-route om te vechten tegen het Amerikaanse leger. Huong blijft met
haar oma achter in Hanoi. Het dagelijks leven is moeilijk, maar haar oma,
geboren in 1920, vertelt Huong haar eigen levensverhaal. Over de Franse
bezetting van Vietnam, de Japanse invasie, haar leven op de boerderij en hoe
ze die met haar zes kinderen gedwongen moest verlaten door de
landbouwhervormingen. Samen vormen de verhalen een ontroerend, persoonlijk
portret van het leven in Vietnam tijdens de twintigste eeuw, dat verhaalt over de
vier generaties van deze familie, en over hoe ieder lid gevormd is door de
geschiedenis van Vietnam.
De redding Nicholas Sparks 2019-03-30 Als je niemand meer vertrouwd, kun je
de liefde dan weer toelaten? Denise Holton is een jonge, alleenstaande moeder.
Haar zoontje Kyle heeft een ernstige leerstoornis: hoewel hij vier jaar is, kan hij
nog nauwelijks praten. Denise zet alles opzij voor haar kind en om hem zo goed
mogelijk te begeleiden heeft ze gekozen voor een teruggetrokken bestaan. Als
Denise en Kyle tijdens een noodweer een auto-ongeluk krijgen, worden ze gered
door Taylor McAden. Taylor weet als eerste een bres te slaan in de muur die
Denise om zichzelf en haar kind heeft opgetrokken, maar naarmate hun relatie
serieuzer wordt, sluit Taylor zich steeds meer voor haar af. Wat is er in Taylors
verleden gebeurd dat hij de liefde niet meer durft toe te laten in zijn hart en in
zijn leven?
Giornale della libreria 2003
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' 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
Een kleur van zichzelf Leo Lionni 2009 Een kameleon wil net als alle andere
dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in
stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Mannetje Tak Julia Donaldson 2016-10-26 Mannetje Tak wordt opgepakt door
een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje Tak en zijn gezin.
Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman
misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
Keverkoningin M.G. Leonard 2017-05-18 Modekoningin Lucretia Cutter heeft
kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor Darkus, zijn neushoornkever
Baxter en alle andere kevervrienden. Darkus moet haar en haar spionerende

gele lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem lukken de keverkoningin te
stoppen?
Italiaanse sprookjes Italo Calvino 2013-07-31 Ieder volk heeft zijn eigen schat
aan sprookjes en sagen. De motieven vindt men vaak terug in de sprookjes van
andere volken, de uitwerking is telkens typerend voor de aard en de beschaving
van een bepaald volk. Dat geldt ook voor de sprookjes die in Italië van geslacht
op geslacht zijn overgeleverd. Ze handelen over schone prinsessen en machtige
koningen, over monsters en struikrovers, over iedele ridders een arme boeren,
over heksen en tovenaars. De beroemde schrijver Italio Calvino verzamelden
meer dan tweehonderd van die sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein Valkhoff er vijftig, die
typerend zijn voor de Italiaanse mentaliteit en die boeien zowel door het
verhaalde zelf, als door de vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo ontstond
een aantrekkelijk boek voor iedereen - jong of oud - die van sprookjes houdt.
De beschuldiging John Grisham 2018-10-31 Officiële auteurswebsite Fansite
Word fan van John Grisham op Facebook
Wat zou Cleopatra doen? Elizabeth Foley 2019-03-07 Levenslessen van 50
uitzonderlijk vrouwen In Wat zou Cleopatra doen? lezen we hoe Cleopatra,
koningin Victoria, Aletta Jacobs, Dorothy Parker, Annie M.G. Schmidt en 45
andere heroïsche vrouwen door de eeuwen heen omgingen met dilemma's en
uitdagingen waar vrouwen van nu nog steeds dagelijks mee worstelen. Van voor
jezelf opkomen, je ritme vinden, de taakverdeling aan het thuisfront, je flaters
onder ogen zien, weten wat je waard bent en je verdriet te boven komen tot
tegen de stroom in zwemmen en je balans vinden tussen werk en privé.
Hartverwarmende, grappige en inspirerende verhalen over hoe uitzonderlijke
vrouwen, ondanks vaak moeilijke omstandigheden, hun eigen weg gingen en het
leven naar hun hand zetten.
Viva MyNameBooks 2019-04-09 Tascabili personalizzati. Il tuo nome non è lì?
Nessun problema Inviami una e-mail a MyPersonalNameBooks@gmail.com con
il tuo nome desiderato e creerò il tuo libro tascabile personalizzato in pochi
giorni. A richiesta anche in formato a righe, a matrice di punti, A5 o A6. Questo
tascabile è ideale per prendere appunti, come diario di viaggio, Ideabook o come
libro da colorare o album da disegno. Un'ottima idea regalo!
Odyssee Jan Mendelsohn 2018-05-17 Jay Mendelsohn, een gepensioneerd
wiskundige, is tachtig jaar oud als hij besluit zich in te schrijven voor een
universiteitsseminar over de Odyssee, gegeven door zijn zoon Daniel. Hij
beschouwt het als zijn laatste kans om de klassieke literatuur, verwaarloosd in
zijn jeugd, te leren kennen, maar vooral ook om zijn zoon, schrijver en classicus,
beter te begrijpen. Samen besluiten de twee mannen een reis te maken over de
Middellandse Zee, in navolging van Odysseus' beroemde omzwervingen. De
reis brengt lang bewaarde geheimen aan het licht die Daniel helpen zijn vader
eindelijk beter te leren kennen. Het resultaat is een boek waarin de tijdloze
thema's van de Odyssee zelf weerklinken: die van bedrog en erkenning, huwelijk

en kinderen, en van reizen en thuiskomen. Een odyssee vormt tegelijkertijd een
aangrijpende persoonlijke geschiedenis en een literaire verkenningstocht.
La via che portava agli alberi di mandorlo Sonia 2014-05-13 Se si potesse
estrapolare una frase che simboleggia alla perfezione questo racconto, essa è
nella frase che recita: “Nessuno di loro si ricordava chi avesse preso l’iniziativa
di incontrarsi. Si erano trovati all’improvviso faccia a faccia, quasi senza
accorgersene, nella via che portava agli alberi di mandorlo. Cosa li aveva spinti?
La spontaneità”. Ecco, la spontaneità è la cifra caratterizzante questo racconto
che lascia il lettore quasi senza fiato in un tourbillon inesausto di fatti più o meno
quotidiani, di eventi, di personaggi le cui esistenze a volte si sfiorano soltanto,
altre si incrociano, altre ancora si sormontano in un saliscendi che sa di
agrodolce. Ci piace definire la penna che ha creato questa agglomerante e
credibile tranche de vie “confusa e felice”, perché confusamente felice, o
felicemente confuso è lo sfarfallio di emozioni, di sensazioni quasi primordiali e
scorticate che abita il racconto.
L'Album 1853
Relax kids! Marneta Viegas 2013-04-19 LET OP: Dit e-book is NIET geschikt
voor zwart-wit e-readers. Dit fraai geïllustreerde boek laat kinderen zien hoe ze
op een relaxte en grappige manier lichaam en geest kunnen ontspannen.
Marneta Viegas heeft bekende sprookjes en kinderversjes omgezet in
eenvoudige visualisaties. Kinderen kunnen zo in contact komen met de bron van
positieve en zuivere gevoelens in henzelf. De ‘meditaties’ zijn vooral gericht op
vrede, liefde en geluk en stimuleren de verbeeldingskracht en creativiteit van
kinderen. Je kunt ze samen met je kind lezen voor het slapengaan en ze
brengen het kind op een natuurlijke manier in contact met meditatie en
ontspanning. Aan het eind van iedere meditatie vind je een affirmatie, waardoor
je kind de innerlijke vrede die het zojuist gevonden heeft, kan vasthouden.
Kinderen met behulp van sprookjesmeditaties in contact brengen met de bron
van positieve en zuivere gevoelens in henzelf. Marneta Viegas geeft al meer dan
tien jaar educatieve pantomimevoorstellingen en heeft een schat aan ervaring in
lesgeven in muziek, mime en dans aan peuters en kleuters. Marneta, die zelf al
23 jaar aan meditatie doet, geeft al jaren les in deze technieken aan
volwassenen en kinderen. Ze heeft twee boeken en een Relax Kids CD op haar
naam staan.
De stof in haar handen Bianca Pitzorno 2020-07-07 Sardinië, begin twintigste
eeuw. Een jonge naaister strijdt voor haar dromen in een wereld die
gedomineerd wordt door mannen. Sardinië, begin twintigste eeuw, de tijd dat
alle kledingstukken nog op maat gemaakt worden. Een meisje leert alle
kneepjes van het vak van haar grootmoeder: van zomen tot het aanbrengen van
veters en knoopsgaten. Daarna begint ze als naaister aan huis te werken om zo
haar eigen geld te verdienen. Haar naaimachine is haar weg naar vrijheid. In elk
huis, tijdens het opmeten, het knippen, het naaien, luistert ze naar de verhalen
van eigengereide vrouwen om haar heen: de eigenzinnige Esther, die paardrijdt

als een man en natuurkunde studeert, de vrijgevochten Amerikaanse Lily Rose
die een pistool in haar korset verstopt en de hebzuchtige zussen Provera. In De
stof in haar handen strijdt een jonge vrouw voor haar onafhankelijkheid en voor
haar dromen, in een wereld die gedomineerd wordt door mannen.
Ik haat het internet Jarett Kobek 2016-11-17 Ik haat het internet is een
grensverleggende roman over macht en moraal in het digitale tijdperk. Wat als je
leeft in een wereld waarin internetschandalen orde van de dag zijn? Wat als je
opgroeit in een samenleving waarin we ons intellectueel eigendom weggeven
aan Facebook en Google? Wat als je een vrouw bent in een maatschappij die
vrouwen haat? Een groep vrienden uit San Francisco botst hard met het digitale
heden. Adeline krijgt een storm van shit over zich heen na een onnadenkend
statement over Beyoncé en Rihanna, Ellen vindt zichzelf naakt terug op het
internet. Het strijdperk heeft zich verlegd en wij leveren zelf de ammunitie aan:
onze data. Hier is, dan eindelijk, het literaire statement over internet in de meest
bijtende bewoordingen. Hilarisch. Feministisch. Antikapitalistisch. 'Een
hyperintelligente literaire rant tegen social media en alles waar het voor staat.
Revelatie!' - Abdelkader Benali
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen
Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je
hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom
waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de
tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit
zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je
diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64
hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt uitgewerkt. Het
zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de verbeelding spreken en
de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
Handboek chakra psychologie Anodea Judith 2017-11-14 In handboek
chakrapsychologie verklaart Anodea Judith het oude oosterse chakrasysteem
vanuit de westerse psychologie. Ze gebruikt de structuur van het chakrasysteem
als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke ontwikkeling
ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van iedere persoonlijkheid brengt
Judith in verband met de structurele logica van het lichaam. Anodea Judith
(1952) is een Amerikaanse auteur, therapeut en trainer op het gebied van
chakra's, bodymind-integratie en yoga. Ze heeft een master in klinische
psychologie en studeerde mind-body health in Californië. Dit handboek is
geschikt als aanvullend studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook voor
de geïnteresseerde leek.
Het verhaal van de kat die boeken wilde redden Sosuke Natsukawa 2020-10-13
Hartverwarmende Japanse bestseller! Als Rintaro een pratende kat ontmoet,
proberen ze samen boeken van verdwijning te redden. De verlegen middelbare
scholier Rintaro brengt veel tijd door in de tweedehandsboekhandel van zijn opa,
de Natsuki Boekhandel. Als zijn opa overlijdt, erft hij de kleine winkel die verstopt

zit in een achterafstraatje. Rintaro staat op het punt de boekhandel voorgoed te
sluiten, tot er op een dag een kat verschijnt. Tot Rintaro’s grote verbazing blijkt
de kat te kunnen praten. Hij overtuigt Rintaro om hem te helpen boeken van de
ondergang te redden. Samen komen ze voor vier verschillende uitdagingen te
staan. Zal het ze lukken, of zijn het juist de boeken die de mens beschermen?
Dinosauri Da Colorare Dream Publishing 2021-04-22 ?Sei pronto a scoprire
l'affascinante mondo della preistoria?? Qui troverai 50 fantastiche immagini tutte
da colorare sugli animali più antichi che hanno abitato la Terra, i Dinosauri!
Quale gioia più grande esiste per un bambino che ama i dinosauri se non
colorare i suoi preferiti? Che sia il potente Tyrannosaurus, il rapido Velociraptor
o l'erbivoro Triceratopo, in questo libro il tuo bambino troverà tutti i tipi di questa
specie millenaria che continua ad affascinare ogni generazione. Un'attività non
digitale che gli permetterà di aprire le ali della sua fantasia e volare su terre
antiche come mai ha fatto prima. Le esclusive immagini lo accompagneranno in
un lungo viaggio alla scoperta di tutti i tipi di dinosauri più conosciuti dell'era
preistorica: sono 50 i disegni selezionati dagli illustratori per regalare ad ogni
bambino la felicità di poter toccare con mano i suoi animali preferiti. ? Nota
importante per i genitori L'album è stato appositamente realizzato per permettere
al tuo bambino di: ? sviluppare la creatività ? allenare la capacità di attenzione e
memoria ? stimolare la curiosità nell'apprendimento della preistoria Noi di Dream
Publishing vogliamo che ogni bambino viva l'esperienza al meglio e per fare in
modo che ciò avvenga abbiamo realizzato un album di qualità in quanto: * è
specifico e adatto alla fascia d'età prescolare: le immagini sono grandi ma anche
dettagliate in modo da poter esser colorate in autonomia dai bimbi di età 3-6
anni * le pagine hanno disegni su un singolo lato per non far passare il colore
dall'altra parte e per dare la possibilità di essere anche ritagliate * le pagine che
seguono le immagini sono state progettate come spunto di storie fantastiche da
poter inventare: la cornice si ripete, sta a te cambiare la trama! * la dimensione
delle pagine è 21,6 x 27,9 cm, la giusta grandezza per permettere massima
libertà di espressione in un formato pratico e comodo da portare ovunque si
voglia Unite a tutte queste caratteristiche tuo figlio troverà numerose attività oltre
a immagini da colorare. Ci saranno labirinti da risolvere, giochi con i numeri,
curiosità e tanto altro Sorprendi il tuo bambino e fagli un regalo che sicuramente
apprezzerà! Aggiungi il libro al carrello e... buon divertimento!
Catalogo dei libri in commercio 2003
De Gruffalo / druk 1 Julia Donaldson 2014-06-16 Een muis schrikt zijn belagers
af door een afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen
prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Mag ik eens in je luier kijken? Guido Van Genechten 2014-10-17 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.
Ik en jij Niccolò Ammaniti 2010-10-24 De veertienjarige Lorenzo maakt moeilijk

contact met leeftijdgenoten. Hij wil het liefst alleen zijn. Zijn woedeaanvallen zijn
inmiddels verdwenen; tegenwoordig excelleert hij in het imiteren van het gedrag
en uiterlijk van zijn klasgenoten om zo onzichtbaar te zijn voor iedereen. Zijn
moeder maakt zich zorgen en Lorenzo is zich daar pijnlijk van bewust. Om haar
gerust te stellen vertelt hij haar een leugen. Die leugen brengt hem in contact
met zijn halfzusje Olivia, over wie hij alleen maar slechte verhalen heeft
gehoord. Hij wil haar in eerste instantie niet zien en weigert haar toe te laten,
totdat hij zich realiseert dat ze elkaar misschien wel tot steun kunnen zijn. Jij en
ik is een ontroerende novelle over twee jonge mensen die hunkeren naar
acceptatie, maar die bang zijn zichzelf te verliezen. Niccolò Ammaniti is er
opnieuw in geslaagd om met kleine, haarscherpe observaties en rake zinnen de
kwetsbaarheid van een kind te beschrijven dat gevangenzit in een keurslijf van
verwachtingen.
Elmer David McKee 2012-04-25 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?
Cofanetto 4 Harmony Destiny n.8/2017 Michelle Celmer 2017-0620T00:00:00+02:00 QUESTO COFANETTO CONTIENE 4 ROMANZI UNA
DIFFICILE CONQUISTA di M. Celmer L'affascinante dottor Reese è abituato a
ottenere ciò che vuole, e ora vuole Clare Connelly, la strepitosa caposala del
suo reparto. Ma Clare, benché attratta da lui, decide di respingere ogni avance
per salvaguardare la propria reputazione in ospedale. TOCCO FATALE di D.
Wade Un incidente durante una corsa automobilistica costringe Luke Blackstone
a un periodo di riabilitazione e al ritorno a casa, dove si ritrova ad avere come
fisioterapista Avery Prescott. La ragazzina timida di un tempo è cresciuta e si è
trasformata in una donna cui è impossibile resistere. UN INDIMENTICABILE
BACIO di J. Wood Molti anni prima Mac McCaskill, superstar dell'hockey su
ghiaccio, e Rory Kydd si sono scambiati un unico bacio, e per Rory è stato
indimenticabile. Ma ora lei è stata assunta come fisioterapista personale di Mac
ed è determinata a mantenere il loro rapporto su un piano professionale. UN
AIUTO PREZIOSO di J. Maynard Per Lila Baxter il lavoro è la cosa più
importante, fino al giorno in cui le viene affidata la nipote neonata. Chiedere
aiuto all'ex fidanzato è l’ultima cosa che desidera, ma lei non sa nulla di bambini,
mentre James sembra avere un dono naturale. Così i tre si ritrovano sotto lo
stesso tetto.
Lieve dieren Xavier Deneux 2008 Hardkartonnen prentenboek met afbeeldingen
van allerlei dieren in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.
De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery 2009-05
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de

directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
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