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As recognized, adventure as competently as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as covenant can be gotten by just checking out a ebook Peppa Goes Swimming Peppa Pig in addition to it is not
directly done, you could resign yourself to even more all but this life, nearly the world.
We allow you this proper as without difficulty as simple way to get those all. We come up with the money for Peppa Goes Swimming Peppa Pig and numerous book collections from fictions to scientific research in any
way. in the course of them is this Peppa Goes Swimming Peppa Pig that can be your partner.

Peppa Pig Nov 05 2022 Peppa and George are going swimming, but George is a bit scared. How will Mummy and Daddy Pig ever convince him to get in the pool?
Peppa Va a Nadar (Peppa Pig) May 31 2022 Peppa and George are going swimming, but George is a bit scared. How will Mummy and Daddy pig ever convince him to get in the pool? Peppa y George van a nadir, pero
George tiene un poco de miedo. ¿Cómo lo convencerán Mamá Cerda y Papá Cerdo de que se meta a la piscina?
Peppa Pig: Peppa's Summer Holiday May 19 2021 Peppa and her family are going on a summer holiday! Peppa can't wait to go in the swimming pool with her pink flamingo inflatable! There's plenty to do on holiday and
maybe she'll make some new friends while she's there . . .? A super fun, summery read, perfect for all those holiday vibes.
Mannetje Tak Dec 14 2020 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.
Current Issues in Second/Foreign Language Teaching and Teacher Development Dec 02 2019 Current Issues in Second/Foreign Language Teaching and Teacher Development: Research and Practice represents a
collection of selected papers from the 17th World Congress of the International Association of Applied Linguistics (AILA), which was held in August 2014 in Brisbane, Australia. The volume comprises 18 chapters
presenting current research projects and discussing issues related to second language acquisition, teaching and teacher education in a variety of contexts from around the world. This collection of research papers will
be of use to both new and seasoned researchers in the field of applied linguistics. Teacher educators, language teachers and language policy makers will find this volume equally useful as the papers address current
issues in language education.
Peppa Pig's Treasury Jun 27 2019 "Peppa Pig has fun wherever she goes! Whether she's on a class field trip, visiting the aquarium, learning how to recycle, or swimming in the pool, every day is a new adventure. Join
Peppa and her family and friends in these six delightful stories."--back cover.
Greta och Georg går och badar Aug 29 2019 Familjen Gris går och badar. Greta är duktig på att simma, men Georg är lite rädd. Det är första gången han får följa med. Kommer Georg att våga hoppa i och bada
tillsammans med de andra?
Mevrouwtje Jarig Oct 24 2021 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!
Gelijk oversteken Jul 01 2022 Gelijk oversteken is afkomstig uit de bundel Gelijk oversteken, die nog drie andere spannende korte verhalen over alle hoogte- en dieptepunten van seks bevat.Twee echtgenoten beleven
de nacht van hun dromen dankzij een ingenieuze wisseltruc. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels
met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Peppa Goes Swimming Oct 04 2022 Peppa and George are visiting the swimming pool with Mummy and Daddy Pig in this fun sticker activity book. The simple sticker scenes are perfect for supporting your child with
learning to swim. Based on the hit preschool animation Peppa Pig, shown daily on Five's Milkshake and Nick Jnr.
Ladybird Readers Level 1 - Peppa Pig - Peppa Pig Going Swimming (ELT Graded Reader) Apr 29 2022 Peppa and her family are at the swimming pool. Peppa loves swimming, but George does not like the water!
Ladybird Readers is a graded reading series of traditional tales, popular characters, modern stories, and non-fiction, written for young learners of English as a foreign or second language. Beautifully illustrated and
carefully written, the series combines the best of Ladybird content with the structured language progression that will help children develop their reading, writing, speaking, listening and critical thinking skills. The six
levels of Readers and Activity Books follow the CEFR framework and include language activities that provide preparation for the Cambridge English: Young Learners (YLE) exams. Peppa Pig: Going Swimming, a Level 1
Reader, is Pre-A1 in the CEFR framework and supports YLE Starters exams. Short sentences contain a maximum of two clauses, using the present tense and some simple adjectives.
Can't Let Go Sep 10 2020 The first time they met, he called someone else's name when they had sex.The second time they met, she was in a mess with her hair disheveled, and pressed to the ground in disgrace.He was
an awesome legend to the world, the first son of Family Huo.Once he saved her accidently, and tossed her four cold words before leaving, "Blame yourself!"She smiled brightly in a mess and said in a clear voice,
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"Brother-in-law… thanks!" This is Book 1 of Can't Let Go(3 books).
Op weg naar de hemel Jul 21 2021 Op weg naar de hemel is afkomstig uit de gelijknamige bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke
karakter bevat.Een vrouw bezeten van stiptheid neemt een noodlottige beslissing.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen,
schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Bo kan alles / druk 1 Dec 26 2021 Varkentje Bo kan alles, denkt hij. Als hij maar wil. Zoals een dennenbos omver blazen, vliegen en een ster plukken. Of heeft hij soms ook een beetje geluk? Prentenboek met
paginagrote, expressieve kleurenillustraties in gemengde techniek. Vanaf ca. 4 jaar.
Storytime with Peppa Mar 17 2021 A collection of fifteen fantastic audio stories based on Peppa Pig, the hit TV show, featuring newly recorded narration, original TV dialogue, music, and special effects from the
Milkshake and Nick Jnr. series. The stories included are- Peppa Meets the Queen, Peppa Goes Swimming, Sports Day, Dentist Trip, Nature Trail, Tiny Creatures, Daddy Pig's Old Chair, Peppa Plays Football, Fun at the
Fair, Recycling Fun, School Bus Trip, Peppa Goes Camping, Peppa's FirstSleepover
Het eindeloze strand Aug 10 2020 Het eindeloze strand van Jenny Colgan is een echte feelgoodroman vol humor en het vervolg op Café Zon & Zee. Welkom op Mure, een klein eiland voor de kust van Schotland, vol
eindeloos lege stranden en schitterende natuur. Hier runt Flora haar Café Zon & Zee aan de kade bij de haven. Het is een geliefde plek voor toeristen (heerlijk eten) en bewoners (de laatste nieuwtjes). Maar Flora
maakt zich zorgen. Haar vriend Joel is geweldig, maar hij gedraagt zich opeens afstandelijk, en niet alleen omdat hij regelmatig in New York is voor zijn werk. Waar zit hij met zijn gedachten? Flora’s beste vriendin
Lorna is in stilte verliefd op de lokale huisarts, Saif, die gevlucht is uit Syrië. Schokkend nieuws zal zijn leven – en dat van Lorna – veranderen. Koude winteravonden gaan langzaam over in lange zomerdagen. Vinden
Flora en Joel hun geluk terug?
Peppa Pig: Nature Trail Nov 12 2020 This eBook has been optimised for viewing on colour devices. Peppa and her family are following animal footprints. Daddy Pig has a map, but somehow they still manage to get
themselves lost! How will they make it back to the car to have their picnic? Find out in this new Peppa Pig adventure.
De verzegelde brief Sep 30 2019 Admiraal Harry Codrington heeft een ongelukkig huwelijk. Zeven jaar leven hij en zijn vrouw Helen in aparte slaapkamers tijdens zijn dienstjaren op Malta. Het enige dat hij en Helen
gemeenschappelijk hebben zijn hun twee kinderen. Na terugkeer in het victoriaanse Londen droomt de admiraal van een nieuwe oorlog. Helen hernieuwt de vriendschap met Fido Faithfull, een uitgeefster die ervoor
pleit dat vrouwen mogen werken. Wanneer Codrington zijn vrouw beschuldigt van overspel en een echtscheiding aanvraagt breekt de hel los. De verzegelde brief is een literaire rollercoaster over huwelijk, vriendschap,
ouderschap, werk en de wet, kortom over alles wat 'heilig' was en nog steeds is. Emma Donoghue heeft met deze roman, gebaseerd op een werkelijk bestaande rechtszaak, opnieuw een monument opgericht voor
vrouwen. Emma Donoghue (Dublin 1969) brak internationaal door met haar roman Kamer, die zowel op de shortlist van de Man Booker Prize als de Orange Prize stond. 'Heerlijk om te lezen.' - The Times 'Een
pageturner vol seks, passie en intriges.' - Daily Mail Over Kamer: 'Hartverscheurend en beklemmend.' - NRC Handelsblad
Going Swimming Feb 25 2022 It's George's first visit to the swimming pool and he's scared of the water. How will Mummy and Daddy Pig ever convince him to get in?
Peppa Pig: Peppa's Summer Holiday Aug 22 2021 Peppa and her family are going on a summer holiday! Peppa can't wait to go in the swimming pool with her pink flamingo inflatable! There's plenty to do on holiday and
maybe she'll make some new friends while she's there . . .? A super fun, summery read, perfect for all those holiday vibes.
Peppa va a nadar Nov 24 2021 "Hoy, Peppa y George van a la piscina, pero George le tiene miedo al agua. ¿Cómo harán Mamá y Papá para convencerlo de que aprenda a nadar? ¡Leé este cuento tan divertido y lo
descubrirás!"--Canalfreak.net.
Peppa Pig: Recycling Fun Jun 19 2021 This eBook has been optimised for viewing on colour devices. Peppa and George are learning all about recycling, and so they pay Miss Rabbit a visit. She loves to recycle
everything . . . even cars!
Peppa Pig Jan 27 2022 "Peppa Pig and her family are enjoying a trip to the swimming pool. Who do they meet there? For over thirty-five years, the best-selling Read it yourself with Ladybird has helped children learn to
read. All stories feature essential key words. Story-specific words are repeated to practise throughout. Designed to be read independently at home or used in a guided reading session at school. All titles include
comprehension puzzles, guidance notes and book band information for schools. This Level 1 title is suitable for very early readers who are ready to take their first steps in reading real stories. Each simple story uses a
small number of frequently repeated words."
Ladybird Readers Level 1 - Peppa Pig - Peppa Pig Going Swimming (ELT Graded Reader) Mar 29 2022 Peppa and her family are at the swimming pool. Peppa loves swimming, but George does not like the water!
Ladybird Readers is a graded reading series of traditional tales, popular characters, modern stories, and non-fiction, written for young learners of English as a foreign or second language. Beautifully illustrated and
carefully written, the series combines the best of Ladybird content with the structured language progression that will help children develop their reading, writing, speaking, listening and critical thinking skills. The six
levels of Readers and Activity Books follow the CEFR framework and include language activities that provide preparation for the Cambridge English: Young Learners (YLE) exams. Peppa Pig: Going Swimming, a Level 1
Reader, is Pre-A1 in the CEFR framework and supports YLE Starters exams. Short sentences contain a maximum of two clauses, using the present tense and some simple adjectives.
Eerlijk duurt het langst Feb 02 2020 Terug naar Bayview High met succesauteur Karen McManus Mis jij About That ook zo? Ik wel. Laten we een nieuw spel spelen. Stuur mij je keuze: Truth or Dare. Eerlijk duurt het
langst neemt de lezer mee terug naar Bayview High, een jaar na de dood van Simon Kelleher, de oprichter van de roddelapp About That. Tot nu toe heeft niemand de honger naar roddels zo goed kunnen stillen als hij
dat kon, maar dat verandert wanneer iemand op school begint met een spelletje Truth or Dare. De leerlingen ontvangen een bericht van een anonieme afzender, en ze móéten kiezen. Als je kiest voor de waarheid wordt
je diepste geheim onthuld; een opdracht kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Simon mag dan gestorven zijn, iemand houdt zijn naam in ere – en gaat daarvoor over lijken. In Eerlijk duurt het langst komen fans van Een
van ons liegt erachter hoe het nu met de Vier van Bayview gaat en ontmoeten ze nieuwe personages die ervoor zullen zorgen dat ze het boek niet meer kunnen wegleggen. Over Een van ons liegt: 'Een van ons liegt weet
de aandacht van de lezer tot de laatste pagina vast te houden. Ik kan niet wachten om meer van deze schrijver te lezen.' Chicklit.nl 'Dit is geen gewone whodunit… verrassend en relevant.' USA Today 'Onverwachte
wendingen, een razend tempo en intrigerende personages zorgen samen voor een spannende thriller, die je in een ruk uit zult lezen.' The Guardian
Bijna echt gebeurd Jan 03 2020 Sam en Clementine hebben een mooi, maar druk leven: twee jonge dochters, een verantwoordelijke baan voor Sam en de hectiek van een belangrijke auditie voor Clementine, die
celliste is. Van jongs af aan is Clementine bevriend met Erika. Een enkele blik tussen hen kan een complete conversatie vervangen. Maar hun vriendschap is gecompliceerd. Als Clementine en Sam op bezoek gaan bij
Erika en haar man Oliver, en hun buren iedereen onverwachts uitnodigen voor een barbecue, zegt Clementine dan ook snel ja. Het gezelschap van de levenslustige buren lijkt haar een welkome afleiding. Twee maanden
later vragen Clementine en Sam zich steeds weer af: wat als we nooit naar die barbecue waren gegaan? ‘Liane Moriarty is een auteur voor wie ik alles uit mijn handen laat vallen. Haar boeken zijn zo wijs, eerlijk en
knap geobserveerd. Bovendien heb ik nog nooit een van haar ontknopingen kunnen raden.’ – Jojo Moyes
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De bijenhouder van Aleppo Sep 22 2021 ‘De bijenhouder van Aleppo’ van Christy Lefteri is het hartverwarmende liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht
bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun reis door een gebroken wereld worden ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het vluchtelingenbestaan, maar ook met een
onuitsprekelijk verdriet: het verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen
met het houden van bijen. Want: ‘Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.’ Christy Lefteri is geboren en getogen in Londen. Ze is de dochter van Grieks-Cypriotische vluchtelingen en
werkte als vrijwilliger in het Unicef-opvangcentrum voor vluchtelingen in Athene, waar het idee voor ‘De bijenhouder van Aleppo’ geboren werd. ‘Dit is een roman van internationale betekenis. Sterk uitdagend, hij blijft
je bij en opent je ogen.’ – Heather Morris, auteur van ‘De tattoeëerder van Auschwitz’
The Story of Peppa Pig Apr 17 2021 The Story of Peppa Pig is a tale of a loveable, slightly bossy little piggy, named Peppa. This wonderful Peppa Pig story picture book is perfect for reading at bedtime, playtime and
over and over again! Read all about Peppa's family, muddy puddles and rainy days. You can even see a picture of baby George! Discover what happens when Mummy Pig, Daddy Pig, Peppa and George move to the little
house on the hill and find out just how much Peppa loves those muddy puddles! This beautiful picture book full of Peppa Pig humour and charm will no doubt become a classic.The Peppa Pig range of books are fun,
interactive and educational, ideal for encouraging children to start to read by themselves. Titles available from Ladybird include: Peppa Pig Fairytale Little Library, Peppa Goes Camping, Peppa Goes Swimming and
Peppa's Space Trip.
Peppa Pig Feb 13 2021 Contains six Peppa Pig stories: Peppa meets the Queen -- Nature trail -- Daddy pig's old chair -- Recycling fun -- School bus trip -- Sports day -- Peppa goes swimming -- Tiny creatures.
Vlinders in november Mar 05 2020 In een donkere novembermaand wordt de vertelster van dit verhaal door haar man verlaten, vraagt haar beste vriendin haar voor haar zoontje van vier te zorgen omdat zijzelf moet
worden opgenomen in het ziekenhuis, en wint ze in een loterij een zomerhuis. Ze besluit om samen met haar protegé Tumi op reis te gaan door het barre IJsland, op zoek naar een mooie plek voor haar nog te bouwen
zomerhuis. Tumi is bijna doof en zeer slechtziend, en leeft door deze ingrijpende lichamelijke beperkingen in zijn eigen wereld. Met Vlinders in november laat Ólafsdóttir zien welke absurde en dramatische wendingen
het leven kan nemen, en ze beschrijft op zowel ontroerende als geestige wijze een bijzondere en steeds intenser wordende relatie. Tegelijk is deze road trip voor de vertelster een persoonlijke zoektocht, waarin ze wordt
geconfronteerd met haar ambivalente gevoelens jegens het moederschap.
Violeta May 07 2020 Roman
Een van ons liegt Oct 31 2019 Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe
verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school - zijn het
onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder van hen
zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
Peppa Pig: Peppa Goes Swimming Aug 02 2022 Join Peppa and her family in these beautiful storybooks. Perfect for piglets everywhere! In this piggy tale it's George's first visit to the swimming pool and he's scared
of the water. How will Mummy and Daddy Pig ever convince him to get in?
My Wife is Married to a Feckin' Eejit Jun 07 2020 Bernard O’Shea is a lucky man. He owes his life to his long-suffering wife, Lorna. She has nicknamed him ‘Feckin’ Eejit’ because of the ongoing crises he puts her
and their three small children through almost every day. From the time he walked into a glass door on their first holiday together to his misguided attempts at pre-wedding weight loss and a disastrous caravan holiday
in rural Ireland – if you thought your marriage was tough, wait until you read this! This is a hilarious account of the trials and tribulations of family life from one of Ireland’s best-loved comedians.
Peppa Pinc Apr 05 2020 Mae Peppa a George yn mynd i nofio, ond mae George braidd yn ofnus. Sut fydd Mami a Dadi Mochyn yn llwyddo i'w berswadio i fynd i'r dŵr? Darllenwch y stori er mwyn cael gwybod. -Cyngor Llyfrau Cymru
Kronieken van de Onderwereld: Deel 5 Stad van Verloren Zielen Jul 29 2019 Clary ontdekt dat Lilith er op magische wijze voor heeft gezorgd dat Jace samenspant met de boosaardige Sebastian en dat hij nu een dienaar
van het kwaad is. Jace en Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de een te vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten Jace te redden, samen met haar goede
vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet ze niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace' ziel...
De duiventunnel Jan 15 2021 Van zijn jaren in dienst van de Britse inlichtingendienst tijdens de Koude Oorlog, tot een carrière als schrijver, die hem van het door oorlog verscheurde Cambodja naar Beiroet bracht, op
het heftigste moment van de Israëlische invasie in 1982, tot Rusland voor én na het neerhalen van de Berlijnse Muur, heeft John le Carré altijd geschreven vanuit het hart van de moderne tijd. In De duiventunnel, zijn
eerste verzameling memoires, is John le Carré even geestig als scherpzinnig - en hij bespeurt in de gebeurtenissen waarvan hij getuige is dezelfde morele ambiguïteit waarmee hij ook zijn romans doordrenkt. Of hij nu
schrijft over de papegaai in een hotel in Beiroet die het geluid van een machinegeweer perfect kon nadoen, of over een bezoek aan musea met nog niet begraven doden in Rwanda na de genocide, of dat hij de
jaarwisseling viert met Yasser Arafat, of een Duitse terroriste interviewt in haar gevangenis in de Negev-woestijn, John le Carré beschrijft elke gebeurtenis met overgave en humor. Nu eens laat hij ons schateren, dan
weer nodigt hij ons uit om nog eens goed na te denken over de gebeurtenissen en de mensen die wij meenden te begrijpen. Bovenal schetst John le Carré ons een beeld van de omzwervingen van een schrijver over een
periode van meer dan zestig jaar, en van zijn eigen speurtocht naar de menselijke vonk die de personages in zijn romans zoveel overtuiging en bezieling heeft gegeven.
Living My Best Life Jul 09 2020 This life-affirming and hilarious novel is the perfect balm for the Insta-weary mind – get ready to shatter the illusion that is #LivingMyBestLife 'A fun, fresh debut that manages to be both
quirky and deep as it portrays today's obsession with social media' MILLY JOHNSON ‘If you’re in need of frank and funny novel that is also a take-down of the rubbish social media can fill our heads (and our hearts)
with, then Claire Frost’s debut is for you. Written with verve and a real sense of generosity for her characters, this is the perfect escapist read and antidote to our somewhat grim times' STYLIST Recently dumped by her
boyfriend of ten years, Bell is struggling to move on with her life – and surrender the fleecy pyjamas she’s been living in since January. Haunted by #blessed on social media, she can’t help but compare her life to those
she follows online, wondering where she is going wrong . . . In the world of social media, Millie is the successful online influencer @mi_bestlife. But in real life she’s just a regular single mum trying to make ends meet,
while fending off the younger competition and tenacious internet trolls. Her Instagram feed is far more #BestLie than #BestLife, and soon Millie begins to wish her life was more like her filters. It isn’t until Bell and
Millie’s paths cross that they begin to realise what they’re both missing. Can Millie prove to Bell that life online isn’t always what it appears to be? And in return, can Millie learn that she needs to start living for the
moment and not for the likes? EVERYONE is talking about Living My Best Li(f)e: ‘A brilliantly warm and witty read that will melt your heart’HEAT ‘A funny, feel-good tale of fearlessness and friendship’ FABULOUS
'Frank, funny and fearless in her observations on friendship and the lies we tell ourselves and each other, Claire Frost is a new voice to watch' STACEY HALLS, bestselling author of The Familiars 'Fun, heart-warming
and real. I loved it!' SARAH MORGAN, bestselling author of One Summer in Paris 'Living My Best Life is fun, fresh and full of heart, with a lead character you’ll cheer for' MIRANDA DICKINSON, Sunday Times
bestselling author ‘Claire Frost’s funny and thought-provoking first novel is food for thought in our social media-obsessed times’ SUNDAY EXPRESS 'A brilliant read' BELLA 'In this funny, heartfelt portrait of friendship
and community, Claire Frost has some sharp things to say about the dangers of perfectionism in our Instagram age. A hugely enjoyable debut – I raced through it' LOUISE CANDLISH, bestselling author of Our House
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‘Funny, charming and heart-warming’ ROSIE WALSH
Praten met vreemden Oct 12 2020 In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn
om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in onze eerste
indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur
waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de ander – maar
vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.
Peppa Goes Swimming Sep 03 2022 An all-new storybook featuring Peppa - a lovable, slightly bossy little piggy! Peppa and George are going swimming, but George is a bit scared. How will Mummy and Daddy pig
ever convince him to get in the pool?
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