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Tobie LolnessChildren's Fantasy LiteratureDe verdwenen prinsShowstealerBritish Books in
PrintEen brug naar Terabithia / druk 3Children's Books in PrintRico, Oscar en de
spookschaduwenThe Magic Faraway TreeHet waanzinnige boek over de billosaurus en andere
prehistorische wezens (E-boek - ePub-formaat)Scholastic VoiceKeverjongenIJshartDe
vlinderleeuwDe juwelendiefDe drakenoppasserHet waterpaardHet ding en ikPrinses en de
zeekapitein / druk 1Zeven Kleine Australiërs (Geïllustreerd)Meneertje kabaalMijn leuk
woordenboekA Wishing-Chair Adventure: Home for Half-TermLeeuwenmoedChildren's Books in Print,
2007Het huisje dat verhuisdeVlinders & VriendinnenDe loserlijstWelkom op kasteel Vrekkenstein
/ druk 1Tien dingen die ik beter niet had kunnen doenWij gaan op berenjacht / druk 1Dagboek
van een wombatThe British National BibliographyDriehoekPrinses en FeeThe Cracks that Let the
Light InHet oog van smaragdDe waanzinnige boomhut van 13 verdiepingenSubject Guide to
Children's Books in PrintFantasia IV
Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven, op onderwerp
gerangschikt en van duidelijke afbeeldingen voorzien, met name genoemd worden. Geschikt om
het taalgebruik te stimuleren. Vanaf ca. 4 jaar.Een 15-jarige prinses ontvlucht haar land per
zeilschip om te ontkomen aan een gearrangeerd huwelijk.Jess (10) en Leslie, uit verschillende
milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich
samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf
ca. 10 jaar.A comprehensive study of children's fantasy literature across the Englishspeaking world, from the sixteenth century to the present.Een jongen (ik-figuur) vindt een
eigenaardig ding. Het is van niemand. Van zijn ouders mag hij het thuis niet houden, dus gaat
de jongen op zoek naar een onderkomen voor het ding. Prentenboek met absurdistische,
kunstzinnige collages. Vanaf ca. 5 jaar.Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers.
Wanneer Danny erachter komt dat Chantal zijn naam heeft gezet op de loserlijst in de meidenwc, begint een nachtmerrie. Binnen tien minuten richt hij een voedselgevecht aan in de
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kantine, krijgt hij knallende ruzie met het mooiste meisje van de klas en haalt hij zich de
woede op de hals van de grootste pestkop van zijn school. Danny en zijn vriend Jasper MOETEN
van die loserlijst af zien te komen. Maar hoe? De loserlijst van Holly Kowitt is een grappig
boek vol humor voor de fans van de serie Het leven van van een loser, H.N. (Holly) Kowitt
schreef naast De loserlijst meer dan veertig kinderboeken vol humor.Vier kinderen gaan met
hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een
echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht gekleurde en in
grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.Een 15-jarig meisje deelt haar hartsgeheimen met
een nieuwe correspondentievriendin nu haar moeder het te druk heeft, haar vader in Canada
woont en haar vriendin is weggelopen.Meneertje Kabaal maakt altijd heel veel lawaai, maar dat
vinden de andere mensen in het dorp niet zo leuk. Hoe kunnen ze hem ooit leren om eens
zachtjes te doen? Meneertje Kabaal is het vierde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjesserie. Spaar ze allemaal!Een wombat (ik-figuur) doet niet veel meer dan slapen, eten en
krabben. Maar af en toe wil hij ook wel eens iets anders. Een bijzondere maaltijd
bijvoorbeeld. Of mensen als huisdier. Oblong prentenboek met kleurenillustraties. Vanaf ca. 4
jaar.Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt
hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er
meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor
van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en
detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet
nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van
stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt
Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die
verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te
zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.De vader van Darkus is
spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het
natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat voor een raadsel en weet niet waar
ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een
gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar
Page 2/7

Online Library The Magic Faraway Tree Scholastic
onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten
die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd aangaan.
Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en
superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel veel andere lezers.De muis Geronimo
Stilton (ik-figuur) wordt uitgenodigd op kasteel Vrekkenstein voor het huwelijk van zijn neef
Jonste Telg. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaarIn Fantasia is het
laatste drakenei gestolen. Nu dreigen de draken uit te sterven. Geronimo Stilton (ik-figuur)
wordt gehaald om te helpen zoeken naar het ei.Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat
verder H A L L O ! Wil je meer weten over de prehistorie? Lees dan nu het meest
ONVERANTWOORDE boek OOIT over billosaurussen en andere prehistorische wezens. Deze
geïllustreerde waanzinnige gids leert je alles over - de grootste - de lelijkste - de
stinkendste - de mafste & - de smerigste billosaurussen die ooit leefden.Tobie Lolness, een
held van anderhalve milimeter, is ontsnapt aan zijn aartsvijand Leo Blue. Al twee jaar houdt
Tobie zich schuil aan de voet van de grote eik waarin hij is opgegroeid. De boom is inmiddels
doodziek. De schurken van Leo Blue hebben een enorme krater in het hart ervan geslagen. Blue
regeert als een tiran over het boomvolk, en het is de vraag of Tobies ouders nog leven, en of
zijn vriendin Elisha ongeschonden uit de handen van Blue heeft kunnen blijven. Tobie weet dat
hij geen tijd te verliezen heeft en klimt met ware doodsverachting weer de boom in. Zijn zijn
ouders er nog, vindt hij Elisha terug? En kan hij Leo Blue verdrijven en zo de ondergang van
de boom voorkomen?Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar
hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat
van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.EEN WOORD VOORAF."Seven
little Australians" heeft Miss Ethel Turner het boek genoemd, dat thans in Nederlandsche
vertaling verschijnt. "Zeven kleine Australi�rs" heb ik dus boven het verhaal geschreven, dat
de geschiedenis bevat der kinderen van den bij Sidney wonenden kapitein Woolcot.Steeds
verdiept onze jeugd zich nog gaarne in het aangenaam, frisch geschreven verhaal "Helen's
Kleintjes", en zouden er wel vele jonge meisjes bij ons gevonden worden, die niet heerlijke
uren hadden doorgebracht met het lezen van Louise Alcott's boeken? Welnu, aan allen, die in
dergelijke lectuur genoegen scheppen, draag ik de "Zeven kleine Australi�rs" op.A brand new
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full-colour short story from Blyton's magical Wishing-Chair series - an excellent companion
to the successful Magic Faraway Tree Adventure series and perfect for readers age 5+ Mollie
and Peter are very lucky - they have a Wishing-Chair that will fly them to any magical land
and grant them their every wish! And so when they arrive home from school for the half-terms
holidays, they can't wait to embark on their next adventure!Geronimo gaat samen met zijn zus
Thea en zijn neef Klem op zoek naar een schat. Het eiland waar de schat ligt, is nog niet zo
gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.Een
Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.De wereld
leek stil te staan. De gigantische leeuwenklauw kwam recht op hem af, alsof Rollan was
geslonken tot het formaat van een muis. Alles wat hij zag, waren de ruwe lijnen van Cabaro’s
voorpoot, de klauwen messcherp. Een snikhete woestijn, onmogelijk om te betreden Conor,
Meilin, Abeke, Rollan en hun magische dieren hebben al eerder het onmogelijke gedaan. Maar
kunnen ze dat ook nu Abeke en Meilin gevangen zijn genomen door de Veroveraar? De woestijn
wordt bovendien streng bewaakt door het grootste Koningsdier van allemaal: Cabaro de Leeuw.
Niemand mag een voet zetten in zijn oase. Toch moet het. Hoe moedig zijn Conor en Rollan als
het erop aankomt.Het eerste deel van een nieuwe, onweerstaanbare 9+-serie. Spannend,
avontuurlijk en boordevol humor. Denk Hoe tem je een draak? en Frozen, met nog een flinke
schep humor en avontuur daarbovenop en je krijgt IJshart van Jamie Littler. Ash woont in een
kleine nederzetting aan het eind van de wereld en wacht al jarenlang op de terugkeer van zijn
ouders. Door de watermonsters in de zeeën eromheen zijn de inwoners van alles en iedereen
afgesloten. Op een dag ontdekt Ash dat hij over magische krachten beschikt, en wordt hij
samen met een chagrijnige yeti als oppasser verbannen. Wanneer er een handelsslee met een
luidruchtige kapitein langskomt, aarzelt hij geen moment en gaat mee aan boord. Zij kunnen
zijn hulp goed gebruiken. Kunnen zij hem misschien helpen zijn familie terug te vinden?Twee
konijntjes, Prinses en Fee, krijgen een uitnodiging van de koningin en gaan op weg om de
spullen te halen die ze nodig hebben. Prentenboek met drukke, gedetailleerde tekeningen met
veel roze, zoekelementen en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.Showstealer van Hayley Barker is
deel 2 in een spannend YA-tweeluik voor fans van De Hongerspelen. Superspannende young adult
voor 15 jaar en ouder. Hoshiko en Ben zijn op de vlucht sinds ze het Circus van Silvio
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Sabatini tot de grond toe hebben afgebrand tijdens de explosieve finale van Showstopper. De
moeder van Ben is echter vastbesloten hen op te sporen en wraak te nemen. Ben wordt in het
nauw gedreven en er zit voor hem niets anders op dan zich op te offeren om zo Hoshiko te
redden. Opeens is hij zelf de sterattractie in de dodelijkste show aller tijden.Een
ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT EN LEUGENS,
NIETS DAN LEUGENS De zoon van de koning is vermist, en het koninkrijk Carthya is in chaos. In
het grootste geheim gaat regent Connor op zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen
prins kan vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage is één van hen. Hij
leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven
hangt aan een zijden draadje, want de jongens die niet worden uitgekozen, zullen sterven. Wie
kan hij nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke duistere motieven
hebben de rivalen van Sage?Na een zware storm vindt de achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei
aan de Schotse kust. Ze smokkelt het mee naar huis en verstopt het in het bad. Wanneer
Kirstie en haar broertje de volgende ochtend gaan kijken, zwemt er een klein zeemonster in de
badkuip! Het is het vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien. Alleen hun opa weet wat het
monster écht is: een waterpaard.The Magic Faraway Tree is the second story in the Faraway
Tree series by the world’s best-loved children’s author, Enid Blyton. When Joe, Beth and
Frannie move to a new home, an Enchanted Wood is on their doorstep. And when they discover
the Faraway Tree, it proves to be the beginning of many magical adventures! Join them and
their friends Moonface, Saucepan Man and Silky the fairy as they discover which new land is
at the top of the Faraway Tree. Will it be the Land of Spells, the Land of Treats, or the
Land of Do-As-You-Please? Come on an amazing adventure – there’ll be adventures waiting
whatever happens. Enid Blyton’s funny, magical adventure stories have become true classics,
loved by millions and still selling thousands of copies every year. She is arguably the most
famous children’s author of all time, thanks to series such as The Wishing-Chair, The Faraway
Tree, The Mysteries, The Famous Five and The Secret Seven.Supergrappig drakenboek voor 7+
Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima
opgegeten. Emily houdt (eh hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik
een brandlucht Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone
Page 5/7

Online Library The Magic Faraway Tree Scholastic
huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast
leeg, staan de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie
langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen.
Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim
dat oom Mortons draak met zich meedraagt? uiten!'A powerful, moving and inspiring story - it
opens up a whole new world of understanding.' Esther Freud 'This is wonderful. I urge you to
read it. It is life enhancing and I defy you not to fall in love with Ben!' Natasha
Poliszczuk, Books Editor, You Magazine 'An honest and unflinching account of Jessica's
journey as the mother of a child born with complex needs. Essential reading and a source of
solace for those who may find themselves on a similar path' Leah Hazard, author of Hard
Pushed: A Midwife's Story 'Jessica's beautiful words gave me a deeper understanding about
embracing disability. I am inspired and will be recommending this book to parents as a
testament to following your parenting instincts.' Arabella Carter-Johnson, author of Iris
Grace 'Jessica's story is gripping from the first page and gives such a powerful insight. Her
words showed me a different world and at the same time reminded me of the common ground that
all mothers share. Everyone should read this enlightening, moving, and ultimately hopeful
book.' Milli Hill, author of the Positive Birth Book 'A courageous, heartrending story of
grief, love and ultimately hope.' The Sun, 5 star review *** Jessica Moxham thought she was
prepared for the experience of motherhood. Armed with advice from friends and family,
parenting books and antenatal classes, she felt ready. After giving birth, she found herself
facing a different, more uncertain reality. Her son, Ben, was fighting to stay alive. When
Jessica could finally take him home from hospital, the challenges were far from over. In this
hopeful memoir, Jessica shares her journey in raising Ben. His disability means he will never
be able to move or communicate without assistance. Jessica has to learn how to feed Ben when
he can't eat, wrestle with red tape to secure his education and defend his basic rights in
the face of discrimination. As Ben begins to thrive, alongside his two younger siblings,
Jessica finds that caring for a child with unique needs teaches her about appreciating
difference and doing things your own way. This uplifting story is about the power of family
love, finding inner strength and, above all, hope.Feesten tot in de ochtend, marshmallows als
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ontbijt en niet opstaan als je daar geen zin in hebt. Zo ziet het nieuwe leven van de
16-jarige April eruit. Nu haar vader voor zijn werk naar Cleveland is verhuisd, woont April
tot het eind van het schooljaar bij haar vriendin Vi. Officieel onder toezicht van Vi’s
moeder, maar die is op tournee. Alleen heeft April dát niet aan haar ouders verteld. Lang
leve de vrijheid in een huis vol jongens en een roze hottub in de tuin! Of niet? En waarom
staat Aprils vader ineens op de stoep?Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten
verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties
in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
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