The Templeton Twins Have An Idea 1 Ellis Weiner
If you ally craving such a referred The Templeton Twins Have An Idea 1 Ellis Weiner books that will meet the expense of you worth, acquire the categorically best seller from us currently from several preferred authors. If you want to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a consequence launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections The Templeton Twins Have An Idea 1 Ellis Weiner that we will unquestionably offer. It is not going on for the costs. Its very nearly what you obsession currently. This The Templeton Twins Have An Idea 1 Ellis Weiner, as one of the most operational sellers here will utterly be along with the best options to review.

Podkin Eenoor Kieran Larwood 2017-03-14 Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held. Welkom in de wereld van Podkin Eenoor! Ieder konijn weet wie Podkin Eenoor is. Van jong tot oud
De dolle tweeling op avontuur Enid Blyton 1941 Belevenissen van een tweeling op een Engelse kostschool.

kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard aankomt in de

Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.

konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt hij aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het dappere konijntje dat ondanks zijn jonge

Op eigen wieken Louisa May Alcott 2018-12-19 Op eigen wieken is het vervolg op Louisa May Alcotts meesterwerk Little Women, in het Nederlands uitgegeven als Onder moeders vleugels. In dat boek volgen we de zussen Alcott, die

leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan. Met heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit fantastische avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als De Hobbit en natuurlijk Waterschapsheuvel. De

losjes zijn gebaseerd op de schrijfster zelf en haar drie zussen. In Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel opgegroeid. De kwesties waar ze mee worstelen hebben nu een ander karakter dan in hun kindertijd, en elk op hun

even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry Pratchett. 'Verhalen gaan niet alleen maar over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de

eigen manier gaan de zussen om met het vinden van werk, een partner en het krijgen van kinderen. Na Op eigen wieken volgen nog twee delen over de levens van de familie Alcott. Het verhaal is vele malen verfilmd en op de planken

hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.'

gebracht. Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster van kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog twee vervolgboeken kreeg, en

Een vijver vol inkt / druk 1 Anna Maria Geertruida Schmidt 2011 Ruim 25 bekende, grappige gedichten waaronder Dikkertje Dap, Hendrik Haan en de spin Sebastiaan. Met paginagrote vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 4 jaar

talloze malen bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer actief en maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de slavernij.

De kleuren van het getto Aline Sax 2011 Als de Duitsers Polen binnenvallen, wordt de woonwijk van Misja (ik-figuur) het Joodse getto van Warschau. Misja raakt de moed kwijt, totdat hij bij een verzetsgroep komt, die een opstand aan het

Pretty Little Liars dl 7 - Laster Sara Shepard 2012-08-24 In het pitoreske Rosewood worden kletspraatjes vervangen door beschuldigend gefluister, laster. En dat komt allemaal door Hanna, Aria, Emily en Spencer, want zij kunnen hun mond

voorbereiden is. Met veel illustraties. Vanaf ca. 15 jaar.

weer eens niet houden. Eerst beweren ze dat ze een lijk in het bos achter Spencers huis hebben gevonden, maar dat is dan opeens spoorloos verdwenen. En als hetzelfde bos even later in vlammen opgaat, zweren ze dat ze iemand die dood is

Dagboek vanMichael
een wombat
Scott 2012-01-12 De legende: Er wordt gezegd dat Nicolas Flamel het geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg... De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij

zagen rondlopen. Na alle ellende spelen de Pretty Little Liars nog steeds met vuur...

het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in leven. De formule hiervan zit verborgen in het boek van Abraham de Magus dat de Onsterfelijken willen bemachtigen om de mensheid te vernietigen. En als de millenniaoude voorspelling

De weg van de draak Chris Bradford 2013-07-05 Dit derde deel van de serie De jonge samoerai speelt zich af in feodaal Japan, 1613. Onder dreiging van oorlog moet Jack laten zien uit welk hout hij gesneden is. Samoeraifamilies kiezen partij

juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen die hem kunnen tegenhouden - als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te doen ontwaken... Nu de messen zijn geslepen wordt duidelijk waar ieders loyaliteit ligt.

en het eerste bloed vloeit: Jack moet alles gebruiken wat hij op de samoeraischool heeft geleerd. Zijn leven en dat van zijn vrienden hangt af van de tweezwaardenstijl, de geheime zwaardstijl van de legendarische Masamoto Takeshi. Maar

Voor het eerst zal de tweeling tegenover elkaar staan nu Josh ervoor heeft gekozen aan de zijde van Dee te vechten. Terwijl Scatty, Jeanne D'Arc, Sint Germain, Palamedes en Shakespeare in Danu Talis zitten, is Sophie bij Nicolas en

eerst moet Jack de schat van zijn vader terugveroveren op de gevaarlijke ninja Drakenoog. Gaat Jack slagen, of sterft hij een pijnlijke dood?

Perenelle Flamel, wier krachten nog steeds langzaam afnemen. Sophie moet op Niten vertrouwen om een onsterfelijke te vinden die haar Aardemagie kan leren. Niemand is meer verrast dan zijzelf als blijkt dat ze deze leraar op een wel

De dievenbende van Scipio Cornelia Funke 2012-04-23 'Jij bent dus echt de Dievenkoning,' zei de vreemdeling op gedempte toon. 'Nou, vooruit dan, hou je masker maar op, als je je gezicht niet wilt laten zien. Ik zie zo ook wel dat je nog

heel vreemde plek vindt...

erg jong bent.' Prosper en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen naar Venetië. Samen met een groep straatkinderen, die moeten stelen om te overleven, slapen ze in een verlaten bioscoop. Hun leider is Scipio, die de Dievenkoning wordt

Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij

genoemd. Een onbekende man vraagt hun een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil er veel geld voor betalen, dus dat wil de dievenbende wel doen. Zo zetten ze een avontuur in gang dat niet meer te stoppen is.

werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin

De tovenares Michael Scott 2015-01-06 Het derde deel van de succesvolle reeks rond de avonturen van de onsterfelijke Nicolas Flamel. Nadat ze in Parijs ontsnapt zijn aan de klauwen van Macchiavelli, reizen Sophie en Josh naar Londen.

samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar

Zonder zijn magische boek wordt Nicolas Flamel elke dag zwakker en zijn vrouw Perenelle zit nog steeds opgesloten in Alcatraz. Nu de krachten van Josh zijn ontwaakt zoeken ze dringend een Oudere die hem kan leren hoe deze te

wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in

gebruiken. Maar de enige Oudere die in aanmerking komt is waanzinnig: de legendarische Gilgamesj... Actie, spanning, mythologie, magie en bekende historische personages; De tovenares is een waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen

een door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke

van Josh en Sophie die samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige John Dee bestrijden.

moederliefde.

The Templeton Twins Have an Idea Ellis Weiner 2012-08-15 Abigail and John, the Templeton twins, and their dog Cassie, foil a pair of inept kidnappers intent on stealing one of their father's newest inventions.

Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in

The Spectacle of Twins in American Literature and Popular Culture Karen Dillon 2018-07-20 The cultural fantasy of twins imagines them as physically and behaviorally identical. Media portrayals consistently offer the spectacle of twins who

India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te

share an insular closeness and perform a supposed alikeness--standing side by side, speaking and acting in unison. Treating twinship as a cultural phenomenon, this first comprehensive study of twins in American literature and popular

weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een

culture examines the historical narrative--within the discourses of experimentation, aberrance and eugenics--and how it has shaped their representations in the 20th and 21st centuries.

Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte.

Een keukenmeidenroman Kathryn Stockett 2010-01 Als een jonge vrouw in het Mississippi van de jaren zestig van de 20e eeuw in het geheim een boek schrijft over de levens van de zwarte hulpen van haar vriendinnen, heeft dit voor

Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar

iedereen grote gevolgen.

huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten

Mevrouwtje tweeling Roger Hargreaves 2013-09-04 Mevrouwtje Tweeling en Mevrouwtje Tweeling zijn een tweeling. Ze doen alles in tweeën. Maar dat is niet alles. Het hele dorp bestaat uit tweelingen! Mevrouwtje Tweeling is het

huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald

elfde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!

Verloren dochter

Onze strafpleiters Margot Vanderstraeten 2018-11-08 Zeven jaar geleden, nog voor Canvas uitpakte met de reeks Strafpleiters, sprak Margot Vanderstraeten al met twaalf vooraanstaande strafpleiters over hun vak, dat ook hun passie is. Hoe

prentenboek met kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

verdedigen ze een zware crimineel en waarom? Is waarheid belangrijk en bestaat waarheid wel? Wat denken ze over levenslang en over de cel als straf en als voorbereiding op de maatschappij? Hoe staan ze tegenover de lokroep van de

De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De Generaal’). Ze hebben zijn

media? Hoezeer vlooien ze de fb-profielen van de juryleden van assisenzaken uit, en in hoeverre zetten ze die kennis in om de jury te bespelen? Waarom denkt de buitenwereld dat ze haaien zijn? Hoe betaalbaar is justitie, en heeft het

hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige kat, een dansende dwergmuis en het meisje Polly vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het

systeem wel een geweten als niet iedereen dezelfde verdediging kan betalen? Wat betekent het geweten voor iemand die beroepshalve de hele tijd met zijn voeten in de misdaad staat? Wat betekent het om hun beroep in eer en geweten

wordt een race tegen de klok, want ze worden achternagezeten door de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn, en De

uit te voeren? Is het een eer om een terrorist die een moorddadige aanslag pleegde, te verdedigen? En is een topweek een week met een hoog aantal moorden? Met meesters Jef Vermassen, Piet Van Eeckhaut, Nina Van Eeckhaut, Sven

laatste wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de Vendel

Mary, Walter Van Steenbrugge, Christine Mussche, Geert Jaspaert, Vic Van Aelst, Katrien Van der Straeten, Hans Rieder, Kris Luyckx, Adam Miskovic, Paul Quirynen, Marc Uyttendaele.

De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een prinses die een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo haar vriendje kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in

Pretty Little Liars dl 2 - Vertrouwen Sara Shepard 2012-09-13 In het rijkeluisstadje Rosewood kan achter een liefelijke glimlach een verschrikkelijk geheim schuilgaan. De vier `pretty little liars Spencer, Aria, Emily, and Hanna hebben zon

alfabetiseringsprojecten.

geheim en als dat uitkomt kan dat hun fijne leventjes ruïneren. Een zekere `A dreigt dat te gaan doen. Maar wie is deze geheimzinnige `A? En zijn je beste vriendinnen nog wel te vertrouwen?

Pretty Little Liars dl 6 - Moord Sara Shepard 2014-02-03 In het idyllische Rosewood glanzen de hoogblonde highlights in de winterzon en schitteren de bevroren meren als Swarovski-kristallen. Maar schijn bedriegt. Net als de vier mooiste

De mysterieuze zolder Neal Shusterman 2014-09-05 Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend avontuur... Een mysterieuze zolder... In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder.

meisjes uit Rosewood: Hanna, Aria, Spencer en Emily liegen en bedriegen vanaf het moment dat ze bevriend raakten met Alison. En ook al is Ali vermoord, ze blijven doorgaan met hun gemene streken. Maar de meisjes moeten oppassen.

Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt

Ze dachten veilig te zijn toen Ali's moordenaar werd gearresteerd en A's ware identiteit aan het licht kwam. Maar nu is er een Nieuwe A die het vuurtje opstookt. En deze keer moet Rosewood branden...

wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn uitvindingen van de grote

Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking Marianne Saccardi 2014-07-31 Today's students need to be able to do more than score well on tests—they must be creative thinkers and problem solvers. The

geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en meeslepend avontuur...

tools in this book will help teachers and parents start students on the path to becoming innovative, successful individuals in the 21st century workforce. • Demonstrates how to use children's literature specifically to foster divergent thinking

The Maker Cookbook: Recipes for Children's and 'Tween Library Programs Cindy Wall 2014-08-28 The Maker Movement is hot, and librarians are eager to participate. Even if you feel restricted by budget, staff, or space, this step-by-step

in students in school and at home • Provides specific suggestions for activities and example projects relevant to individual books as well as to entire teaching units • Supplies bibliographies of hundreds of recently published children's books

guide will help you turn your library into a creativity center. • Makes it easy for you to host Maker programs for children and 'tweens—with "No Makerspace Required!" • Provides clear, step-by-step directions for creating new Maker

recommended
The
Templetonfor
Twins
children
Make
of adifferent
Scene age levels • Cites research findings that underscore the vital importance of divergent thinking in today's world and its importance to the business community

programming or adding Maker elements to an existing program • Offers alternatives that allow you to customize programs according to the resources available • Suggests curricular tie-ins so the programs can be used in a school setting •

De vreselijke twee Mac Barnett 2015-04-07 Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe school in een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij is

Includes appendices chock full of supplemental materials such as book-discussion questions, checklists, and other reproducible participant handouts

vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen school-buddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet.

Pretty Little Liars dl 3 - Perfectie Sara Shepard 2012-09-13 Drie jaar geleden waren Spencer, Aria, Emily, Hanna en Alison de populairste meisjes op school. Op hun Prada-schoenen paradeerden ze al roddelend door de gangen. Men keek

Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles

tegen hen op, maar ze werden ook gehaat. Als Alison op mysterieuze wijze verdwijnt, zijn de vriendinnen verdrietig, maar stiekem ook wel een beetje opgelucht. Maar nu probeert iemand hun perfecte leventjes te verpesten. Is Alison wel

gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…

echt dood?

Jackie French 2010 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

Dennis Lehane 2011-07-20

Knagers in het Donkere Woud / druk 1 Geronimo Stilton 2004

Ik zal er zijn Holly Goldberg Sloan 2012-08-10 Het is liefde op het eerste gezicht tussen Emily en Sam. Emily weet zeker dat Sam de ware is voor haar. Hij is niet zo oppervlakkig als andere jongens, hij praat ook niet steeds over zichzelf en

Soldaat Wojtek Bibi Dumon Tak 2009-10-31 Op een gloeiend hete dag in 1942 vonden Poolse soldaten een beertje langs de weg. Het was nog heel jong en er zat weinig leven meer in. Ze namen het mee in hun truck, ook al waren ze op

hij is nog knap ook. Maar Sam is geen gewone jongen. Hij en zijn jongere broertje Riddle gaan niet naar school, wonen in een bouwval en blijven nooit lang op één plek. Hun vader is voortdurend op de vlucht voor de politie en voor de

weg naar het oorlogsfront. De soldaten noemden hem Wojtek en hij werd hun beste vriend.

stemmen in zijn hoofd. Als Sams vader de geheime liefde tussen Sam en Emily ontdekt, draait hij helemaal door. Hij ontvoert Sam en Riddle en gaat er met hen in hun busje vandoor. Zullen Sam en Emily elkaar ooit terug zien? `Het

The Templeton Twins Have an Idea Ellis Weiner 2012-08-03 This special edition of The Templeton Twins Have an Idea: Book One also includes a sneak preview of The Templeton Twins Make a Scene: Book Two and a Q&A with the

mooiste, spannendste en ontroerendste jeugdboek dat ik in jaren heb gelezen. Francine Oomen `Een ontzettend spannend overlevingsverhaal, dat zo dynamisch en filmisch is dat je het wel moet verslinden, tot en met het schitterende einde.

author. Suppose there were 12-year-old twins, a boy and girl named John and Abigail Templeton. Let's say John was pragmatic and played the drums, and Abigail was theoretical and solved cryptic crosswords. Now suppose their father was

Booklist

a brilliant, if sometimes confused, inventor. And suppose that another set of twins—adults—named Dean D. Dean and Dan D. Dean, kidnapped the Templeton twins and their ridiculous dog in order to get their father to turn over one of his

De dolle tweeling in opstand Enid Blyton 1968

genius (sort of) inventions. Yes, I said kidnapped. Wouldn't it be fun to read about that? Oh please. It would so. Luckily for you, this is just the first in a series perfect for boys and girls who are smart, clever, and funny (just like the twins),

De loserlijst H.N. Kowitt 2014-12-19 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 meiden-wc, begint een nachtmerrie. Binnen tien minuten richt

and enjoy reading adventurous stories (who doesn't?!).

hij een voedselgevecht aan in de 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

Necromancer Michael Scott 2011-10-07 De necromancer is een waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie die samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige John Dee bestrijden. Nadat ze gevlucht zijn naar

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.

Ojai, Parijs, en daarna naar Londen, zijn Josh en Sophie eindelijk weer thuis. Perenelle, de vrouw van de onsterfelijke Nicolas Flamel, is ontsnapt uit Alcatraz, de gevangenis waar geen ontsnapping mogelijk leek. Maar zij was niet de enige

Het land van melk en honing Grace McCleen 2012-04-13 De 10-jarige Judith wordt door haar vader opgevoed. Op school wordt ze gepest vanwege haar strenggelovige kijk op de wereld. Hoewel ze tijdens Bijbelstudie keer op keer haar

die daar gevangen werd gehouden. Achter de tralies wacht een heel leger van monsters om losgelaten te worden op de thuisstad van de kinderen, San Francisco. Nicholas en Perenelle Flamel moeten nu de strijd aangaan om de stad te

vader bevraagt waarom God onnavolgbaar is, gelooft ze blindelings. Op haar kamer creëert ze haar eigen wereld, een afspiegeling van het stadje waarin ze opgroeit, opgebouwd uit gevonden voorwerpen. Op een zondagavond laat Judith een

verdedigen, maar dat gaat ze waarschijnlijk beiden het onsterfelijke leven kosten en ook die van Josh en Sofie.

sneeuwstorm van watten over haar landje vallen. De volgende ochtend is de echte wereld ook wit. Judith gelooft dat ze zelf wonderen kan doen, vooral als God zelf zegt dat zij zijn uitverkorene is. Maar de gevolgen die deze nieuw

Vlinders in je buik Geronimo Stilton (Fictieve figuur) 2005

verworven macht met zich meebrengt, zijn niet te overzien.

Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09 Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele

Ellis Weiner 2013-10-08 With its kid-perfect humor and dynamic illustrations, Book 1 of the hilarious Templeton Twins series left young readers clamoring for more. This time, Abigail and John

wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de

Templeton find themselves at TAPAS (the Thespian Academy of the Performing Arts and Sciences) where their father, the illustrious Professor Templeton, has been hired to invent a groundbreaking theatrical device. Once again, there is

inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid,

drama (of course!), silliness, and suspense, as the twins (and their ridiculous dog) must thwart the dastardly Dean brothers in order to save the invention as well as their father (and the dog). Oh yes, there is sure to be another recipe. This time

maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van hem een wel heel onvergetelijke kat.

for guacamole. Or is it coleslaw?

De warlock
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