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van het zorgeloze leven. Ze picknicken, maken

De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van

tochtjes in Rats roeiboot, en Rat vertelt Mol alles

Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt

over de wijde wereld. Bijvoorbeeld over het Wilde

gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw

Woud, waar gevaarlijke dieren wonen, over Das,

Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino

die nooit bezoek wil, en over de rijke Pad, die in

duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun

het mooiste en grootste huis in de omtrek woont.

leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in

Pad heeft de ene bevlieging na de andere. Als de

het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk

vrienden met Pads splinternieuwe woonwagen

zijn. Het gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie,

van de weg worden gereden door een auto, raakt

dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat

Pad helemaal bezeten van deze razendsnelle manier

de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op

van reizen. En vanaf dat moment kan hij nog maar

een avond besluit de parel terug in zee te gooien,

aan één ding denken: hij moet en zal ook een auto

loopt alles uit de hand. Hun leven verandert

bemachtigen... Generaties zijn opgegroeid met dit

inderdaad, maar heel anders dan ze hadden

tijdloze verhaal over vriendschap, trouw en

gehoopt...

optimisme. Door de jaren heen zijn er wereldwijd

Peak Revision K.C.S.E. French

miljoenen exemplaren van verkocht, en er zijn

Things Fall Apart Chinua Achebe 1994-09 The

bewerkingen van gemaakt voor toneel en film.

contemporary African writer's classic novel

Deze editie werd opnieuw vertaald en helemaal in

depicting the destruction of traditional tribal life by

kleur geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.

the white man
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The African Book Publishing Record 1992

verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo

Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara

Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van

en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs

iemand te houden.

voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een

Peak Revision K.C.S.E. Chemistry

zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een

Parents 2005

uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar

“The” Illustrated London News 1852

plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat

The British National Bibliography Arthur James

van de kinderen die binnenkomen om rond te

Wells 1992

neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een

African Books in Print 1993

kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk

Server+ Deborah Haralson 2001 Server+ Exam

gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te

Cram is the most recognized and highly focused test

veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar

preparation product available to IT professionals

nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te

studying for the CompTIA Server+ core exam. The

veel waarde moet hechten aan de beloften van

book's chapters provide in-depth material on all of

mensen. Maar Klara houdt haar eigen ideeën erop

the major test areas including server hardware,

na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie

network fundamentals, server planning and

roman die ons een blik gunt op onze veranderende

installation, server environment and maintenance,

wereld door de ogen van een onvergetelijke

and server configuration. Readers gain a true edge

buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke,

during the test from the book's tear-out cram sheets
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strategies, warnings on trick questions, and time-

and memory joggers, sections on proven test-taking

saving study tips.
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