The Trouble With Chickens Jj
Tully Mystery 1 Doreen
Cronin
This is likewise one of the factors by obtaining
the soft documents of this The Trouble With
Chickens Jj Tully Mystery 1 Doreen Cronin by
online. You might not require more period to spend
to go to the book instigation as with ease as
search for them. In some cases, you likewise do
not discover the broadcast The Trouble With
Chickens Jj Tully Mystery 1 Doreen Cronin that you
are looking for. It will unconditionally squander
the time.
However below, behind you visit this web page, it
will be therefore definitely simple to acquire as
with ease as download guide The Trouble With
Chickens Jj Tully Mystery 1 Doreen Cronin
It will not take many times as we notify before.
You can get it though be active something else at
home and even in your workplace. so easy! So, are
you question? Just exercise just what we find the
money for under as competently as review The
Trouble With Chickens Jj Tully Mystery 1 Doreen
Cronin what you behind to read!
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Cressida Cowell
2019-01-17 Hoe tem je
een draak (How to Train
your Dragon) is de
megapopulaire serie van
Cressida Cowell, waarvan
wereldwijd meer dan 8
miljoen exemplaren zijn
verkocht. Vanwege de
nieuwe, grote
bioscoopfilm in januari
2019 verschijnt deel 1
nu als filmeditie.
Eerder bracht filmgigant
DreamWorks twee films
gebaseerd op deze serie
naar het witte doek.
Begin 2019 verschijnt de
derde en laatste film
over de niet zo stoere
vikingszoon Stikkum en
zijn draakje. Speciaal
voor deze gelegenheid
verschijnt het eerste
deel van deze
boekenserie in een nieuw
jasje, voor een nieuwe
generatie jongens en
meisjes! De boeken van
Cressida Cowell zijn
bekroond met diverse
prijzen, waaronder de
belangrijke Blue Peter
Award. In 2018 verscheen
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het eerste deel van
Cowells langverwachte
nieuwe serie, De
Tovenaars van Ooit. ‘Als
je de maffe maar o zo
geweldige How to Train
your Dragon¬-serie nog
niet hebt ontdekt, mis
je een van de grootste
bedenksels in de moderne
jeugdliteratuur.’ The
Guardian
Chanda's geheim Allan
Stratton 2012-08-09 De
zestienjarige Chanda
Kabelo woont in een
Afrikaans stadje met
haar moeder, zusje en
broertje. Chandas
jongste zusje is
pasgeleden gestorven.
Niet lang daarna wordt
Chandas moeder ook ziek.
Chanda neemt de taken
van haar moeder over en
maakt zich steeds meer
zorgen. De buurt roddelt
en Chanda heeft vaak het
idee dat ze er helemaal
alleen voor staat. Ook
omdat ze het gevoel
heeft dat er een groot
probleem bestaat, waar
niemand over wil praten
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en waarop een groot
taboe rust. Chanda
begint een zware strijd.
Voor zichzelf, voor haar
familie en voor een
betere toekomst. Wanneer
aids geen ver-van-jebedshow is, maar een
sinister, onzichtbaar
gif dat je familie
bedreigt, je in je slaap
achtervolgt, je hart
breekt en je toekomst
vertroebelt, hoe leer je
dan op te groeien met
liefde en moed? Dit boek
schudt je wakker, opent
je ogen en laat zien hoe
leven met aids echt is.
Een must-read!
Popular Picks for Young
Readers Diane Foote for
ALSC 2014-03-13
Featuring contributions
by active librarians
from around the country,
this guide offers a
goldmine of quality
books for children,
spotlighting more than
500 titles published
within the last four
years. Ranging from
books for newborns
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

through readers to age
14, the selected books
encompass a wide variety
of formats and themes to
reflect the diversity of
contemporary society.
Popular Picks for Young
Readers is equally
useful for readers'
advisory and collection
development, and
includes High-quality,
well-reviewed books that
are popular with kids
Only original titles,
eliminating derivative
works such as those
based on a movie or
licensed characters
Picture books, graphic
novels, poetry,
informational books,
fiction, and more
Thorough annotations,
with summary, author,
and publication
information Multiple
indexes for easy
searching by title,
author, type of book,
genre, award-winners,
and subject matter With
selections geared
towards every child's
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interest and reading
level, this guide will
help librarians,
teachers, caregivers and
others connect young
readers to books they're
sure to love.
De spionnenclub Rebecca
Stead 2013-09-10 Als
Georges met zijn ouders
naar een nieuwe flat
verhuist ontmoet hij
Kitser, die een
spionnenclub heeft in de
kelder. Georges wordt
zijn compagnon. Samen
houden ze de mysterieuze
Mr. X in de gaten, die
een groot geheim lijkt
te hebben. Kitser
bedenkt een plan om het
huis van Mr X binnen te
dringen. Maar hoe ver
mag je gaan als je
iemand bespioneert? En
vertelt Kitser wel de
waarheid? De
spionnenclub is een
spannend en ontroerend
boek over vriendschap en
moed, dat lezers tot het
einde toe in zijn greep
houdt en verrast.
Lockwood en Co Jonathan
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Stroud 2016-02-03
Overdag is er niets aan
de hand. 's Nachts komen
kwade geesten
tevoorschijn... Het
kleinste, meest
ongeorganiseerde, maar
zonder twijfel
allerbeste bureau dat op
geesten jaagt is
Lockwood & Co.
Medewerkers: de
charismatische eigenaar
Anthony Lockwood,
boekenwurm George
Cubbins en nieuwkomer
Lucy Carlyle De drie
staan voor hun
moeilijkste klus tot nu
toe. Het beruchte
landgoed Combe Carey
Hall moet geestvrij
worden gemaakt. Geen van
de vorige geestenjagers
is ooit teruggekeerd.
Anthony, Lucy en George
moeten al hun talenten
inzetten om te strijden
tegen de geest van de
Schreeuwende Wenteltrap
en... om in leven te
blijven. Jonathan Stroud
is een Engelse
schrijver. Al van jongs
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af aan is hij
gefascineerd door
fantasy-verhalen.
Jonathan Stroud is
getrouwd en heeft twee
kinderen. 'Eeuwenoud
kwaad, onopgeloste
moorden, machtige
geesten en sinistere
stervelingen - een
verhaal waarvoor je lang
opblijft... Met het
licht aan! Zet maar op
je need-to-read-lijst.'
Rick Riordan, auteur van
de Percy Jackson-boeken
'Dit is het soort boek
waar je in één klap
verliefd op wordt.'
Bookwitch 'Spannend en
met humor geschreven.'
Beth Johnson, boekhandel
Van Rossum
Ik ben Malala Malala
Yousafzai 2014-12-20 In
`Ik ben Malala (voor
jongeren) schrijft
Malala Yousafzai het
verhaal van haar strijd
voor onderwijs voor
iedereen. In zeer korte
tijd groeide ze uit tot
een internationaal
symbool van vreedzaam
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

protest en in 2014 werd
ze winnaar van de
Nobelprijs voor de
Vrede. Zij was nog maar
tien jaar oud toen de
Taliban de macht overnam
in de plaats waar zij
woonde in Pakistan.
Vrouwen mochten niet
meer naar de markt.
Meisjes mochten niet
meer naar school. Maar
Malala vocht voor haar
recht op onderwijs. Op 9
oktober 2012 werd ze van
dichtbij door het hoofd
geschoten toen ze met de
schoolbus onderweg was
naar huis. Ze overleefde
de aanslag. Vanuit haar
nieuwe huis in
Birmingham vervolgt ze
haar campagne voor
onderwijs voor alle
kinderen in elk land. Op
haar zestiende
verjaardag spreekt
Malala in New York de
Verenigde Naties toe en
pleit voor onderwijs
voor alle kinderen.
`Vrede in elk huis, op
elke straat, in elk
dorp, in elk land daar
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droom ik van. Onderwijs
voor alle jongens en
meisjes op aarde. Het is
mijn recht op school te
zitten en boeken te
lezen, samen met
Schuldig Nancy Werlin
2000 Nadat David is
vrijgesproken van moord
op zijn vriendin, gaat
hij bij familie in een
andere staat wonen om
zijn school af te maken;
hij vindt er niet de
rust waarop hij gehoopt
had.
Diary of a Fly Doreen
Cronin 2007-08-21 This
is the diary...of a fly.
A fly who, when she's
not landing on your head
or swimming in your
soup, is trying to
escape her 327 brothers
and sisters who are
driving her crazy! Even
though she's little -just like her best
friends Worm and Spider
-- Fly wants to be a
superhero. And why not?
She walks on walls, sees
in all directions at
once, and can already
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

fly! Doreen Cronin and
Harry Bliss, the team
behind the New York
Times bestsellers Diary
of a Worm and Diary of a
Spider, reach hilarious
heights with their story
of a little fly who's
not afraid to dream big.
Really big.
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 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. Al snel raken ze
in een ‘prank war’,
waarbij ze over en weer
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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 gemunt heeft.
Samen bereiden Miles en
Niles hun allergrootste
grap ooit voor…
Nodig Joelle Charbonneau
2016-01-21 Noodzakelijk?
Onontbeerlijk? Vereist?
Essentieel? Geboden?
Onmisbaar? Wat heb je
nodig? Realiseer je
wel... niets is voor
niets... Er is een groot
verschil tussen iets
graag willen en iets
echt nodig hebben... Er
is een social medium,
nieuw en hip, je kunt je
erbij aansluiten. Je
hoeft maar één vraag te
beantwoorden: Wat heb je
NODIG? Iedereen doet
het. Dus waarom zou jij
het niet doen? Eén voor
één sluiten de tieners
in Nottawa, Wisconsin,
zich aan bij het
nieuwste en hipste
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

sociale medium, NODIG.
Om toegang te krijgen
moeten ze een op het oog
eenvoudige vraag
beantwoorden: wat heb je
nodig? Een nieuwe
iPhone? Een
backstagekaartje voor
een concert? In ruil
voor een schijnbaar
simpele taak, zal NODIG
het verzoek inwilligen.
Iedereen doet het. Dus
waarom zou jij het niet
doen? Kaylee Dunham weet
wat ze nodig heeft - een
nier voor haar zieke
broer. Ze gelooft niet
dat een sociaal netwerk
zou kunnen helpen, maar
ze heeft niks te
verliezen.
Het oog van smaragd
Stilton 2010 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.
Slaap maar fijn,
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bouwterrein Sherri
Duskey Rinker 2016-05-03
Voor wie het liefst
droomt over ronkende
graafmachines,
cementmixers en
hijskranen! Als de zon
ondergaat achter de
grote bouwplaats, maken
alle hardwerkende
machines zich klaar om
welterusten te zeggen.
Eén voor één gaan
Kraanwagen, Cementmixer,
Bulldozer en
Graafmachine lekker
slapen, zodat ze 's
morgens weer klaar zijn
voor een nieuwe dag vol
zware en stoere
bouwwerkzaamheden.
De appeltaart van hoop
Sarah Moore Fitzgerald
2016-04-06 Oscar
Dunleavy bakt de meest
perfecte appeltaarten
ter wereld. Nu wordt hij
vermist en men vermoed
dat hij dood is. Niemand
lijkt zich erover te
verbazen, behalve zijn
beste vriendin Meg en
zijn broertje Stevie.
Meg en Stevie zijn
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

vastbesloten om te
ontdekken wat er met
Oscar is gebeurd. Samen
leren ze over loyaliteit
en vriendschap en de
kracht van hoop.
De maansteen William
Wilkie Collins 1870
The Trouble with
Chickens Doreen Cronin
2011-03-01 From the
bestselling, awardwinning authorillustrator team of
Doreen Cronin and Kevin
Cornell comes the first
book in a heavily
illustrated, hilarious
chapter book series
about the adventures of
a dog detective. Perfect
for fans of Sara
Pennypacker's Clementine
series and Jarrett J.
Krosoczka's Lunch Lady
series. J.J. Tully is a
former search-and-rescue
dog who is trying to
enjoy his retirement
after years of
performing daring
missions saving lives.
So he's not terribly
impressed when two
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chicks named Dirt and
Sugar (who look like
popcorn on legs) and
their chicken mom show
up demanding his help to
find their missing
siblings. Driven by the
promise of a
cheeseburger, J.J.
begins to track down
clues. Is Vince the
Funnel hiding something?
Are there dark forces at
work—or is J.J. not
smelling the evidence
that's right in front of
him?
Diary of a Worm Doreen
Cronin 2003-08-19 This
is the diary . . . of a
worm. Surprisingly, a
worm not that different
from you or me. Except
he eats his homework.
Oh, and his head looks a
lot like his rear end.
Doreen Cronin, the New
York Times best-selling
author of CLICK, CLACK,
MOO and GIGGLE, GIGGLE,
QUACK, teams up with
illustrator Harry Bliss
for this hysterical
journal about the daily
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

doings and the hidden
world of a lovable
underground dweller.
Dog Man gaat los! Dav
Pilkey 2018-12-04 Dog
Man gaat los! is het
kleurrijke vervolg op
Dog Man. Met bizarre
tekeningen, heel veel
grappen en een hoop
nieuwe slechteriken,
waaronder een vis met
snode plannen. Dog Man
is terug! En dat is maar
goed ook, want de stad
is in gevaar. De gemene
kat Karel is ontsnapt
uit de gevangenis. Maar
dat is niet het enige
probleem. Een tovenaar,
een vis én een papieren
dubbelganger van Karel
zaaien paniek in de
stad. Het is aan Dog Man
om deze boeven te
stoppen. Maar dat is wel
lastig als je wordt
afgeleid door botten,
balletjes en een heel
mooie poedel...
De waanzinnige boomhut
van 52 verdiepingen Andy
Griffiths 2015-06-23 De
waanzinnige boomhut van
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Andy en Terry is weer
groter geworden! Er zijn
13 nieuwe verdiepingen,
met deze keer onder
andere een
meloenensmijtruimte, een
golvenmaker, een
wortelkanon met
raketaandrijving, een
Opleidingsinstituut voor
Ninjaslakken en een
hypermodern
detectivebureau met
hypermoderne detectiveapparatuur. En dat is
maar goed ook, want Andy
en Terry moeten een
GROOT raadsel op zien te
lossen - Meneer
Grootneus is
verdwenen!!! Dus waar
wacht je op? Kom naar
boven! Boordevol
knotsgekke illustraties
van de eerste tot de
tweeënvijftigste
verdieping.
Hamstersaurus Rex Tom
O'Donnell 2020-02-26 Op
een dag vindt de klas
van Sam een mysterieuze,
grommende hamster in het
lokaal. Sam weet meteen
hoe hij hem moet noemen:
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

Hamstersaurus Rex. De
naam blijkt goed te
passen, zeker als het
vriendelijke maar
hongerige beestje gaat
snoepen van het
eigenaardige Dinoblast
Krachtvoer van de
gymleraar. Sam en zijn
nieuwe, supersterke
minivriend nemen het
samen op tegen Stier van
der Kop, de ergste
pester in de
geschiedenis van de
school. Stier is niet
bang voor een rare
schoolhamster. Maar
misschien zou hij dat
wel moeten zijn...
The Legend of Diamond
Lil Doreen Cronin
2012-02-28 The Legend of
Diamond Lil, second book
in the illustrated J.J.
Tully mystery series, is
perfect for elementaryschool kids who love
adventure and animals.
New York Times
bestselling author
Doreen Cronin brings the
same wonderful humor to
the JJ. Tully whodunits
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that she did to her
beloved picture book
bestsellers like Diary
of a Worm. In this
sequel to the chapter
book The Trouble with
Chickens, all searchand-rescue dog J.J.
Tully wants is to enjoy
his retirement. But mama
chick Moosh and chicks
Dirt and Sugar are
acting strange. A possum
keeps finding its way
into the chicken coop.
And J.J. has questions
about Diamond Lil, the
fancy new dog next door.
He’ll have to track down
the clues and sniff out
the evidence to save the
day.
The Trouble with
Chickens Doreen Cronin
2012 A hard-bitten
former search-and-rescue
dog helps solve a
complicated missingchicken case.
Het reuzenradmysterie
Siobhan Dowd 2011-05-31
Londen, maandag 24 mei,
11.32 uur Ted en Kat
zien hun neef Salim in
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

een cabine van het
London Eye stappen, het
grootste reuzenrad ter
wereld. Londen, maandag
24 mei, 12.02 uur De
cabine staat weer op de
grond en de deuren gaan
open. Alle mensen
stappen uit maar waar is
Salim? Wanneer hij op
mysterieuze wijze
verdwenen is uit de
gesloten cabine van het
reuzenrad, is iedereen
over zijn toeren. Is hij
spontaan ontbrand? (Teds
theorie.) Is hij
ontvoerd? (Tante Glorias
theorie.) Is hij nog wel
in leven? (De
onuitgesproken angst van
de familie.) Zelfs de
politie is verbijsterd.
Ted en Kat zetten hun
broer-zusgeruzie opzij.
Ze volgen een spoor door
Londen in een wanhopige
poging hun neef te
vinden. Maar de tijd
staat niet stil.
Winterhuis Hotel Ben
Guterson 2018-12-06
Betoverend en meeslepend
verhaal over een meisje
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en een weelderig hotel,
een familiegeheim en een
verboden boek vol
raadsels. 'WIJ ZIJN DRIE
WEKEN MET VAKANTIE. HET
HUIS IS AFGESLOTEN. IN
DEZE ENVELOP ZIT EEN
TREINKAARTJE. NEEM DE
TREIN NAAR HET
WINTERHUIS HOTEL.' Bij
de voordeur vindt
Elizabeth dit briefje,
met een stapeltje kleren
en wat kleingeld in een
plastic tas.
Noodgedwongen vertrekt
ze, in haar eentje. Ze
komt bij een prachtig
maar raadselachtig
hotel, met een
snoepkeuken, een
filmzaal, een meer om op
te schaatsen en de
grootste bibliotheek die
ze ooit heeft gezien.
Daar geldt maar één
verbod. En daar vindt
Elizabeth een oud,
geheimzinnig boek waarin
letters verschijnen die
alleen zij kan zien. Er
rust een vloek op
Winterhuis Hotel en
Elizabeth is misschien
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

wel de enige die de
vloek kan opheffen.
Stick Dog Tom Watson
2020-07-21 Maak kennis
met Stick Dog: een
nieuwe kinderboekenheld
met vier poten, een
natte neus en vooral een
onstilbare honger. Samen
met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat
Stick Dog op jacht naar
de perfecte hamburger,
want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die
zoektocht toch ietsje
ingewikkelder blijkt dan
verwacht, is het tijd
voor een nieuw plan.
Stick Dog en zijn
vrienden storten zich
van het ene avontuur in
het andere: van het
stelen van een auto tot
met z’n vijven van een
berg afspringen. Wat er
ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om
vanavond hamburgers te
eten!
Dog Man en de
vlooienkoning Dav Pilkey
2020-06-23 In dit vijfde
boek krijgt Dog Man te
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maken met een knorrend
gevaar. Als de
kwaadaardige Biggie
opduikt met zijn team
van slechteriken, komt
Dog Man in actie! Maar
hij is niet de enige.
Ook Karel zet alles op
alles om deze boeven
tegen te houden. Biggie
is namelijk een oude
vijand van Karel. En hij
is iets heel gemeens van
plan: hij wil Kleine
Karel vernietigen! Dog
Man en Karel zullen hun
krachten moeten bundelen
om Biggie tegen te
houden. Maar of dat gaat
lukken...? Een avontuur
vol spannende wendingen
en geweldige grappen,
geschreven en getekend
door Dav Pilkey en
vertaald door Tjibbe
Veldkamp. Inclusief
gloednieuwe tekentips.
Rescue Bunnies Doreen
Cronin 2010-08-31 Newbie
is a Rescue Bunny
trainee. She has passed
the Physical Fitness
Test. She has passed the
Emergency Rescue Roping
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Test. She has even
passed the Blind Taste
Test. Now it's time for
the toughest Rescue
Bunny test of all . . .
the Field Test! It
involves a scared
giraffe in a sinking
mudhole, some hungry
hyenas, and dance moves
that sneak up on you.
Will Newbie have what it
takes? The right stuff?
Can she handle the
truth? One thing is for
sure . . . she will have
you at hello.
Eén plus één is één
teveel Geronimo Stilton
(Fictieve figuur) 2004
Essentials of
Integrating the Language
Arts David Yellin
2017-05-11 Essentials of
Integrating the Language
Arts, Fifth Edition,
offers students all the
practical tools they
need to be effective
language arts teachers,
supported by the
necessary theoretical
foundation. Like its
predecessors, this
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edition presents a
comprehensive approach
to teaching the language
arts, balancing direct
instruction in the
communication arts and
integrating the language
arts with other content
areas such as music,
art, mathematics, social
studies, and science. It
explores the important
topics of community and
caregiver involvement in
education and offers
thoughtful coverage of
diversity in the
schools. Practical
teaching ideas are found
in every chapter. The
5th Edition reflects
current teaching
practices, field
knowledge, and research.
Significant changes
include: A more
streamlined approach to
allow readers to move
quickly from learning
chapter concepts and
related theory and
research to
understanding how they
are applied in classroom
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

practices, activities,
and strategies
Discussion of standards,
including the Common
Core State Standards
(CCSS), with the goal of
showing readers how they
can apply standards in
the classroom to help
meet their students'
needs New teaching
activities that support
the chapter topics and
align with the CCSS An
appendix with more than
25 classroom assessment
tools Discussion of
current, quality
children's and young
adult literature,
including informational
texts, supported by an
appendix of annotated
lists of books by genre
Key Features "In the
Classroom" vignettes,
describing real teachers
implementing language
arts strategies and
activities with their
students "RRP" (Read
Research Practice) boxed
features, offering ideas
for activities and
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projects "Teaching
Activities," which
future teachers can use
in their own classrooms
"Field and Practicum
Activities," which
readers can use now in
field and practicum
settings Discussions of
technology and websites,
to help readers prepare
to integrate technology
in their own classrooms
De smaak van venijn Alan
Bradley 2010-10-11
Internationale
bestseller! Flavia de
Luce woont met haar twee
zussen en haar vader op
het Engelse
familielandgoed
Buckshaw. De elfjarige
Flavia is hoogbegaafd en
dol op scheikunde, en op
misdaad. Ze doet graag
experimenten in het
scheikundelab dat van
haar overleden moeder is
geweest. Haar eigen
gifbrouwsels test ze bij
voorkeur op haar twee
zussen. Op een morgen
vindt Flavia het lichaam
van een man in de
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

moestuin. Voor haar neus
blaast hij zijn laatste
adem uit. Wie is het?
Flavia is zo
nieuwsgierig dat ze haar
eigen onderzoek begint.
De politie wil haar
vreemd genoeg niets
vertellen. Stukje bij
beetje ontrafelt Flavia
een vreselijk geheim uit
haar vaders verleden. Ze
gaat zo op in de
raadsels en puzzels van
haar speurwerk dat ze
ook zichzelf in gevaar
brengt, maar dat snapt
ze pas als het al veel
te laat is. Alan Bradley
(1938) groeide op in
Cobourg, Canada. Voor
hij begon met schrijven
werkte hij lang bij
radio- en
televisiebedrijven. Hij
had maar vijftien
pagina's nodig om zijn
Canadese uitgever ervan
te overtuigen dat zijn
spannende debuutroman
uitgegeven moest worden.
Zelf had hij tientallen
jaren gewerkt om die
pagina's te schrijven.
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Na publicatie volgde een
overweldigende
hoeveelheid enthousiaste
recensies en een
stortvloed aan
internationale deals:
met De smaak van venijn
heeft Bradley de juiste
snaar geraakt. 'Een
sterk plot en een hele
rij wonderbaarlijke
figuren maken dit
Canadese debuut tot een
fantastisch onderhoudend
boek.' The Guardian
'Briljant,
onweerstaanbaar en
onverbeterlijk, Flavia
heeft een mooie toekomst
voor zich. Bradleys
debuut is een winnaar.'
Kirkus, met ster
'Flitsend debuut.'
Publishers Weekly 'Wat
een heerlijk boek.
Flavia de Luce is een
van de meest
vindingrijke, ja ronduit
gevaarlijke heldinnen
die er zijn.' The New
York Times
Het heilige vuur Ellis
Peters 2013-05-17
Engeland de
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middeleeuwen. Broeder
Cadfael, de nijvere
monnik uit Shrewsbury,
heeft tot taak de
kruidentuin van het
klooster te verzorgen.
In zijn vrije tijd is
hij amateurdetective. Er
wordt dan ook vaak een
beroep gedaan op zijn
speurzin.Broeder Cadfael
wordt naar Wales
gestuurd om de beenderen
van een gestorven
heilige te bemachtigen.
Het klooster van
Shrewsbury zou wél varen
bij het bezit van de
botten die, naar
verluidt,
bovennatuurlijke
krachten
bezitten.Wanneer Cadfael
de tocht aanvaardt,
vindt hij vele obstakels
op zijn weg, onder
andere een
wonderbaarlijke dode...
Kasper wordt een kip Sam
Copeland 2019-02-14
'Kasper wordt een kip'
is deel 1 in de
hilarische serie voor
jongens én meisjes.
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Piekeraar Kasper is de
nieuwe favoriete
antiheld waarmee iedere
lezer vriendschap sluit.
In de nieuwe hilarische
serie voor jongens en
meisjes maken we kennis
met piekeraar Kasper.
Hij heeft iets ontdekt
waar hij zich écht
zorgen over begint te
maken: hij verandert op
de gekste momenten
ineens in een dier! Hij
weet nooit welk dier –
van het ene op het
andere moment is hij een
vlo, een duif of een
neushoorn. Samen met
zijn beste vrienden
start Kasper een
onderzoek, want hij móét
weten wat er met hem aan
de hand is, en wat hij
eraan kan doen. Straks
overkomt het hem als hij
in de spotlights van de
schoolmusical staat...
Kasper wordt een kip is
het eerste deel in de
supergrappige driedelige
serie voor jongens en
meisjes vanaf 8 jaar. De
serie is geschreven door
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

literair agent Sam
Copeland, en komisch
geïllustreerd door Sarah
Horne. Het debuut is in
19 landen vertaald en de
filmrechten zijn
verkocht aan
productiemaatschappij
Skydance. Kasper is de
nieuwe favoriete
antiheld waarmee iedere
lezer vriendschap sluit
– of hij nu een muis,
een duif, of een slang
is. Of misschien
uiteindelijk een... kip?
Reaching Reluctant Young
Readers Rob Reid
2017-03-09 Reaching
Reluctant Young Readers
features 150 middlegrade books. Each
profiled title has the
potential to hook the
reluctant reader and
lure them to read the
entire book. To
specifically encourage
elementary and middleschool-age reluctant
children to read, there
is first a pitch to get
the reader’s attention.
That is followed by a
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short reading passage to
“set the hook” and
encourage the young
person to read the rest
of the book on their
own. Further, the book
contains several hundred
additional recommended
titles. The books
selected for this
collection were chosen
following the criteria
of reluctant reader
books created by the
Quick Picks committee
sponsored by the Young
Adult Library Services
Association. While these
guidelines were designed
for young adult books,
they also work well for
middle-grade books. The
criteria include: clear
writing (no convoluted
long sentences with
sophisticated
vocabulary), high
interest “hook” in the
first few pages, welldefined characters,
interesting plot, and
familiar themes.
Dog Man Dav Pilkey
2018-07-17 De bestseller
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uit Amerika van dit
moment: Dog Man! Lees nu
het eerste boek over
deze blaffende
boevenvanger – half
hond, half agent en
helemaal politieheld.
Als een politieagent en
zijn hond gewond raken
door de streken van de
gemene kat Karel,
verandert een
levensreddende operatie
alles. Dog Man is
geboren! Deze nieuwe
superheld is dol op
botten en likjes geven
aan de politiebaas. Maar
boven alles beschermt
hij de stad tegen
rottige robots, kattige
criminelen en op hol
geslagen hotdogs. Dog
Man is een hilarische
graphic novel vol met
bizarre tekeningen en
leuke woordgrappen,
vertaald door Tjibbe
Veldkamp. Urenlang leesen kijkplezier voor
kinderen vanaf 7 jaar.
Talking Book Topics 2014
Diary of a Spider Doreen
Cronin 2013-01-08 This
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is the diary . . . of a
spider. Actually, he's a
lot like you. He goes to
gym class and has
Grandparents Day at
school. But he also
spins sticky webs,
scales walls, and takes
wind-catching lessons.
Lucky for him, his best
friend is a fly! Doreen
Cronin and Harry Bliss,
the team behind the #1
New York Times
bestselling Diary of a
Worm and Diary of a Fly,
spin a hilarious tale
about the upside-down
web world of an eightlegged charmer and his
unlikely friend, Fly.
De vreselijke Twee slaan
door Mac Barnett
2018-04-05 De Vreselijke
Twee slaan door van Mac
Barnett & Jory John
Hilarisch derde deel
over de grappenmakers
Mick en Nick De
favoriete grappenmakers
en oprichters van de
Internationale Orde van
de Wanorde zijn er weer!
Mick en Nick gaan op
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

zomerkamp, naar het
vreselijk vriendelijke
Camp Good Times, waarbij
alles draait om vrede en
goede vibes (oftewel:
BOR-ING!). Doordat ze
geen enkele mogelijkheid
zien om een goede prank
uit te halen, zien de
Vreselijke Twee ab-soluut niet in wat er nu
zo goed is aan dit kamp.
Maar dan breken kinderen
uit het nabijgelegen
Yelling and Push-Ups
Camp in bij Camp Good
Times en stelen ze de
supergeheime
snoepvoorraad. Iedereen
is boos - en die malle
expertise van Mick en
Nick is meer dan
gewenst! Ze breken met
de vrolijke feelgood
feelings van hun eigen
kamp, maar kunnen hun
sluwe geest en hechte
vriendschap op tegen de
vuisten van de
rivaliserende campers?
Over de andere delen uit
de serie: 'Een hilarisch
boek voor de niet-zogemotiveerde lezers en
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een logische opvolger
voor de fans van Dagboek
van een loser.'
Moeders.nu '(...) nu is
er De Vreselijke Twee
nog vreselijker (van
Jory John en Mac
Barnett). En je snapt:
dat is humor in de
overtreffende trap.'
Kidsweek.nl Lees de hele
serie: De Vreselijke
TweeDe Vreselijke Twee
nog vreselijker De
Vreselijke Twee slaan
door
Bekentenis van een
moordverdachte James
Patterson 2014-08-07 Na
de nacht van de moord op
Malcolm en Maud Angel
weet hun dochter Tandy
drie dingen zeker: 1.
Zij was de laatste
persoon die haar ouders
nog in leven heeft
gezien 2. De verdenking
van de moord rust op
Tandy en haar drie
broers en zussen 3. Ze
kan niemand vertrouwen
misschien zichzelf niet
eens Tandy gaat op
onderzoek uit om de
the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

onschuld van de familie
te bewijzen. Opeens
krijgt ze steeds
terugkerende flashbacks.
De herinneringen
verklaren een aantal
vreemde familiegeheimen,
maar het graven in het
verleden van haar ouders
brengt ook veel gevaren
met zich mee. Want wie
weet welke leugens de
Angels hun kinderen nog
meer hebben verteld?
James Patterson is de
succesvolste hedendaagse
thrillerauteur ter
wereld, met wereldwijd
meer dan 75 miljoen
verkochte boeken. Hij is
de schrijver van de
populaire
thrillerreeksen Alex
Cross en The Womens
Murder Club en de YAserie Heks & Tovenaar.
Eend op de fiets David
Shannon 2003 Als Eend de
dieren van de boerderij
heeft laten zien dat hij
kan fietsen, willen zij
het ook wel eens
proberen. Prentenboek
met grote schilderingen
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in kleur. Vanaf ca. 3
jaar.
Duck for President
Doreen Cronin 2001-01-01
From the author of
"Click, Clack, Moo,"
here is a duck who began
in a humble pond. Who
worked his way to
farmer, to governor, and
now, perhaps, to the
highest office in the
land. Ladies and

the-trouble-with-chickens-jj-tully-mystery-1-doreen-cronin

gentlemen, this election
year you owe it to your
country to vote Duck.
Full color.
De ongelooflijke reis
Sheila Burnford 1999
Twee honden en een kat
trekken door de Canadese
wildernis en beleven
vele avonturen tijdens
hun poging hun thuis
terug te vinden.
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