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Kijk wat er in de stad te beleven valt in dit boek met twaalf dubbele bladzijden. Ga
mee op ontdekkingsreis! Op elke dubbele bladzijde kun je een klok vinden. En
waar is de clown? Waarom staat er een koffiekopje op het dak van een auto? Wat
krijgt het meisje voor haar verjaardag? En wat gebeurt er in de dierentuin? Zie je
de mol, die zich een weg door de bladzijden graaft? En die vrouw die de hele stad
door rent? En de putjesschepper die op een van de bladzijden staat? Kijk toch eens
wat die verliefde jongen allemaal doet om de aandacht van dat meisje te trekken!
Zoek op de bladzijden naar dezelfde figuren en ontdek wat ze de hele dag doen.
Dit is nog maar een greep uit alles wat er in dit boek te ontdekken valt!

Ga mee terug in de tijd om een ontdekkingstocht door het prehistorisch landschap
te maken. Terwijl je de prachtige pop-ups bekijkt hoor je het prachtige gebrul van
de dinosaurussen. Luister goed, dan hoor je hoe de sauropoda grommen,
hadrosaurussen schetteren en pterosaurussen piepen. En boven alles uit klinkt het
woeste gebrul van Tyrannosaurus Rex… Kom gauw mee de wildernis roept.

Pernelle Laulund
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Koningsland

Mijn hoogbegaafde kind & ik

'Koningsland' vertelt een ongelooflijk verhaal. Het is fantasie en fantasy.
Vriendschap en kwaad. Het is een ridderverhaal in de ruimte, en hoe een jongen
opgroeit tot man.
De elfjarige Timon moet op de vlucht voor de vreselijke Shaytan die zijn kasteel
bestormen. Hier begint zijn koningsdrama langs zeven planeten, waar overal een
van de zeven zonden centraal staat. Het ruimte avontuur van Timon is verrassend,
bloedstollend, liefdevol en brutaal.
Voor 'Koningsland' gebruikt schrijfster Nanda Roep alle genres die ze de afgelopen
zeventien jaar heeft bestudeerd. Cabaretier Silvester is aangetreden als co-auteur
en maakt deze coming of age compleet.
Dit jeugdboek is een aanrader voor iedereen die zin heeft in een lekker boek, waar
hij eindelijk zijn tanden in kan zetten!

Beschrijving Hoogbegaafde kind...
Wat is er toch mis met die kinderen? Ze zijn huilerig, nukkig, boos - soms ronduit
agressief. In andere gevallen zijn ze juist lui, teruggetrokken of gedragen zich
afhankelijk. Ouders zitten vaak met de handen in het haar en weten zich geen
raad. Totdat je het eindelijk ontdekt: mijn kind is hoogbegaafd.
En dan?
Dan gaat de zoektocht verder, met vallen en opstaan.
Voor dit boek interviewde schrijfster Suzanne Buis, zelf hoogbegaafd, tien ouders
van meer- en hoogbegaafde kinderen. Hoe hebben zij het ontdekt en wat hebben
zij na de diagnose ondernomen?
De interviews zijn aangevuld met tips van ruim dertig deskundigen.
'Mijn hoogbegaafde kind & ik' vormt een bron van herkenning voor liefdevolle en
soms radeloze ouders. Dit boek biedt een houvast voor de toekomst, en inzicht in
de wirwar van organisaties en instanties. Het is zowel een troost van herkenning,
als een baken in zee.

Nanda Roep
Co-auteur: Silvester Zwaneveld
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