Our Hero Babymouse 2 Jennifer L Holm
As recognized, adventure as well as experience nearly lesson, amusement, as without difficulty as
bargain can be gotten by just checking out a ebook Our Hero Babymouse 2 Jennifer L Holm in addition to
it is not directly done, you could admit even more on the subject of this life, going on for the world.
We manage to pay for you this proper as skillfully as simple quirk to get those all. We pay for Our Hero
Babymouse 2 Jennifer L Holm and numerous book collections from fictions to scientific research in any
way. along with them is this Our Hero Babymouse 2 Jennifer L Holm that can be your partner.
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Sam Lincoln Peirce 2019
Babymouse #11: Dragonslayer Jennifer L. Holm 2012-03-28 NEW YORK TIMES bestselling and
Newbery Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a fully illustrated
graphic novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple Children's Choice
awards and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that Babymouse is perfect
for fans of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona chapter books! Get
ready for the next big epic fantasy . . . In a distant kingdom a growing darkness falls over the land. One is
called to defend . . . to bring hope . . . to slay the Mighty Dragon. . . .Could it be . . . Babymouse? Our
brave young hero will lead her fellow Mathletes in the quest of a lifetime, a death-defying fight to win back
both her school’s honor and the coveted GOLDEN SLIDE RULE. Can she conquer the evil Owlgorithms
and her own personal dragon—MATH? Find out in Dragonslayer—the 11th hilarious, action-packed
installment of the beloved Babymouse graphic novel series! Here's what people are saying about
Babymouse! The Chicago Sun-Times: "Move over, Superman, here comes Babymouse!" Starred
Review, The Horn Book: "Nobody puts Babymouse in the corner!" Booklist: "Cute, smart, sassy
Babymouse is fun and funny, and this book, like its predecessors, will draw reluctant readers as well as
Babymouse fans." The Bulletin: "An almost absurdly likeable heroine."
Babymouse #18: Happy Birthday, Babymouse Jennifer L. Holm 2014-04-22 NEW YORK TIMES
bestselling and Newbery Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a
fully illustrated graphic novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple
Children's Choice awards and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that
Babymouse is perfect for fans of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona
chapter books! You are cordially invited to the birthday event of the year! Babymouse is having a birthday
and she wants it to be BIG! Mount Everest BIG. Eiffel Tower BIG. Tyrannosaurus rex BIG. (Okay, maybe
inviting a T. rex isn't such a good idea). Will all of Babymouse's birthday dreams come true? Will she
have a five-hundred-tier cupcake? Find out in Happy Birthday, Babymouse—the 18th hilarious, actionpacked installment of the beloved Babymouse graphic novel series! Here's what people are saying about
Babymouse! The Chicago Sun-Times: "Move over, Superman, here comes Babymouse!" Starred
Review, The Horn Book: "Nobody puts Babymouse in the corner!" Booklist: "Cute, smart, sassy
Babymouse is fun and funny, and this book, like its predecessors, will draw reluctant readers as well as
Babymouse fans." The Bulletin: "An almost absurdly likeable heroine."
Babymouse #16: Babymouse for President Jennifer L. Holm 2012-07-10 NEW YORK TIMES bestselling
and Newbery Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a fully
illustrated graphic novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple
Children's Choice awards and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that
Babymouse is perfect for fans of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona
chapter books! A Cupcake in every locker! It's election season and if anyone knows what this country . . .
er, what the student council needs, it's Babymouse. The only trouble is, everyone else is running for
President, too—even Babymouse's locker! Will Felicia Furrypaws turn out the meangirl coalition? Does
Babymouse have what it takes to become the voice of the people? Find out in Babymouse for
President—the 16th hilarious, action-packed installment of the beloved Babymouse graphic novel series!
A vote for Babymouse is a vote for cupcakes! Here’s what people are saying about Babymouse: The

Chicago Sun-Times: "Move over, Superman, here comes Babymouse!" Starred Review, The Horn Book:
"Nobody puts Babymouse in the corner!" Booklist: "Cute, smart, sassy Babymouse is fun and funny, and
this book, like its predecessors, will draw reluctant readers as well as Babymouse fans." The Bulletin: "An
almost absurdly likeable heroine." Kirkus Reviews: "Emergent readers will cheer 'Babymouse!'"
Eenhoorn op rolletjes Dana Simpson 2020-08-11 Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden
met eenhoorn. En dus loopt alles in Evi’s leven op rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Voor heel veel leeftijden. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en
de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw
apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Eenhoorn op rolletjes is het tweede deel in de hilarische
graphicnovelserie Evi en eenhoorn van Dana Simpson. Volledig in kleur, voor meisjes met humor vanaf 8
jaar. Evi is nog steeds beste vrienden met eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in Evi’s leven op
rolletjes loopt, zoals alleen een eenhoorn dat kan. Met humor. Dit is de vriendschap waar iedereen over
wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn, maar dan vermengd met narcisme
(eenhoorn) en sarcasme (Evi). Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden.
Matrix Lauren Groff 2021-09-09 Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De
zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat ze te
ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar Engeland, waar
ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand
van de nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar
plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar
jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een
stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders
en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt en
beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op
beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
De beschuldiging John Grisham 2018-10-31 Officiële auteurswebsite Fansite Word fan van John
Grisham op Facebook
School Library Journal 2006
De laatste helden op aarde Max Brallier 2020-02-26 Gevaarlijke monsters, bloedstollende actiescènes en
een flinke dosis humor: hier is De laatste helden op aarde! Tweeënveertig dagen geleden was Jack
Sullivan een gewone jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een TOTALE MONSTERZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en verlaten, en overal lopen er angstaanjagende wezens rond.
Maar Jack is er nog! Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij iedere dag als een soort videogame. Maar in
zijn eentje is Jack geen partij voor alle monsters en zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en
slimme monster Blarg. Dan ontdekt Jack dat er nog meer kinderen in de stad zijn achtergebleven. En dat
de Monster-apocalyps veel leuker is als je vrienden om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend en
gigantisch grappig.’ – Jeff Kinney, Het leven van een loser
Write Your Own Graphic Novel Natalie M. Rosinsky 2008-07-01 Describes how to craft believable
characters and intense plots, along with satisfying beginnings, middles, and endings.
Book Review Digest 2009
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de
elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw leven begint, denkt Aubrey alles te hebben wat ze
nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over wat er is gebeurd. Ze kan er
alleen over schrijven, ook al leest niemand de brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en nieuwe
vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens te
uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend, dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
Niek de Groot flikt het 'm weer Lincoln Peirce 2015-01-23 Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit ereaders. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS, iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven.
Maar simpel is dat niet. Zeker niet met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens zijn
vrienden is het verschil tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het noodlot toe. Niek en Gina moeten
SAMEN een werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan
Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt alles anders dan gepland?
Jennifer L. Holm and Matthew Holm Teri S. Lesesne 2006
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!
Once Upon a Time Judy Freeman 2007 Offers activities, strategies, and creative ideas for using
nonsense rhymes, songs, chants, and folk literature to promote thinking, reading, and listening skills in
young learners.
Babymouse #13: Cupcake Tycoon Jennifer L. Holm 2012-04-25 NEW YORK TIMES bestselling and
Newbery Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a fully illustrated
graphic novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple Children's Choice
awards and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that Babymouse is perfect
for fans of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona chapter books! It's
champagne wishes and cupcake dreams for Babymouse! The school library is having a fund-raiser, and
Babymouse is determined to raise the most money and WIN the GRAND PRIZE. Or . . . er, to help the
school! The competition is fierce, but Babymouse will stop at nothing to get what she wants, even if it
means outselling every last kid in school . . . including her nefarious nemesis, Felicia Furrypaws. The
claws are out and the race is on in Cupcake Tycoon—the absolutely PRICELESS 13th installment of the
Babymouse graphic novel series! Here's what people are saying about Babymouse! The Chicago SunTimes: "Move over, Superman, here comes Babymouse!" Starred Review, The Horn Book: "Nobody puts
Babymouse in the corner!" Booklist: "Cute, smart, sassy Babymouse is fun and funny, and this book, like
its predecessors, will draw reluctant readers as well as Babymouse fans." The Bulletin: "An almost
absurdly likeable heroine."
Getting Graphic! Michele Gorman 2008 Provides annotations, plot summaries, and age ratings for a
variety of comic books for children.
Wie is dat op dit uur? Lemony Snicket 2013-01-25 Na zijn internationale bestsellerserie Ellendige
avonturen, waarvan er wereldwijd meer dan 60 miljoen exemplaren zijn verkocht, staat de
wereldberoemde Lemony Snicket op het punt de details van zijn zeer ongewone jeugd te onthullen De
13-jarige Lemony Snicket is leerling-detective en werkt voor een geheime organisatie. Hij moet een
inbraak in het mysterieuze plaatsje Smeur aan Zee oplossen. Een waardevol beeld in de vorm van een
boze zeedraak, beter bekend als het Brommende Beest, is gestolen en moet worden terugbezorgd aan
de rechtmatige eigenaar. Een simpele zaak, denkt Snicket. Maar voor hij het weet raakt hij in een bizar
avontuur verzeild... Lemony Snicket werd wereldberoemd door zijn bestsellerserie Ellendige avonturen,
die werd verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol. Wie is dat op dit uur? is het eerste deel van Snickets
langverwachte nieuwe serie, en verscheen in Amerika in een oplage van één miljoen exemplaren. Voor
het eerst geeft Snicket de juiste antwoorden op de verkeerde vragen. `Verrukkelijk leesvoer, deze
charmante en knap geschreven kleine mysterie. () Ik kan nu al niet wachten op de volgende delen. The
Guardian `Alsjeblieft zeg, het is Snicket. Wat valt er meer te zeggen? The Booklist
Winners! Judy Freeman 2006 A comprehensive handbook with thoroughly annotated lists of the years
best childrens books, lesson plans, teachers guides, stories, songs, and Internet resources. Includes
index
The Winners! Handbook Judy Freeman 2009 Judy Freeman has developed a comprehensive handbook
with thoroughly annotated lists of the 2008's best children's books, lesson plans, teacher's guides,
stories, songs, and Internet resources. Grades K-6. The WINNERS! Handbook starts with an extensive
booklist of Judy's 100 best books of 2008, including many of the big award winners. (If you own Judy's
Books Kids Will Sit Still For 3, it follows the same format. Indeed, you can consider the new The
WINNERS! Handbook the first update to that book.) Each entry includes a meaty and thoughtful
annotation, a germ (a series of practical, do-able, useful, pithy ideas for reading, writing, and illustrating
prompts and other activities across the curriculum); a useful list of exemplary related titles; and subject
designations for each title to ascertain where the book might fit thematically into your curricular plan or
program. There's also a title, author, and subject index for easy access. You find scores of useful and fun
ideas, activities, lessons, and ways you can incorporate literature into every aspect of your day and your
life. From story hour to school curriculum tie-ins, the many connections include strategies for
comprehension, critical thinking skills, research, and problem-solving; games, crafts, songs, plenty of
great across-the-curriculum poetry, creative drama and Reader's Theater, storytelling, booktalking, and
book discussion. Most of the books included are fabulous read-alouds, read-alones, and natural choices

for Guided Reading, Literature Circles, or Book Clubs. Grades K-6.
Babymouse #7: Skater Girl Jennifer L. Holm 2012-02-29 NEW YORK TIMES bestselling and Newbery
Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a fully illustrated graphic
novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple Children's Choice awards
and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that Babymouse is perfect for fans
of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona chapter books! Best Gymnast.
Best speller. Best kazoo player. It seems everyone has a talent except Babymouse. That is, until
Babymouse takes to the ice and surprises everyone with her spectacular spins and jubilant jumps. Until
the famous Olympic coach, Coach Bearnakorva, discovers her and asks Babymouse to be her new
protege. Will Babymouse's dreams of a medal come true? Or is she treading on thin ice? Find out in
Skater Girl—the 7th hilarious, action-packed installment of the beloved Babymouse graphic novel series!
Here's what people are saying about Babymouse! The Chicago Sun-Times: "Move over, Superman, here
comes Babymouse!" Starred Review, The Horn Book: "Nobody puts Babymouse in the corner!" Booklist:
"Cute, smart, sassy Babymouse is fun and funny, and this book, like its predecessors, will draw reluctant
readers as well as Babymouse fans." The Bulletin: "An almost absurdly likeable heroine."
Het waterpaard Dick King Smith 2009-09-20 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.
Winners Handbook Judy Freeman 2005
Het protest John Grisham 2018-10-31 Een heftige strijd tussen de bewoners van Strattenburg Een
levensbedreigende verwonding Een nieuwe zaak voor de jonge advocaat Theo Boone Theo Boone mag
dan pas dertien jaar oud zijn, hij heeft meer tijd doorgebracht in de rechtszaal dan waar ook. Na valselijk
te zijn beschuldigd van vandalisme en diefstal is Theo blij dat hij zijn tanden kan zetten in een nieuwe
zaak. De inwoners van Strattenburg maken ruzie met elkaar over de geplande aanleg van een miljoenen
dollars kostende snelweg rond de stad. De tegenstanders zijn bang voor ernstige milieuvervuiling en
geluidsoverlast, de voorstanders zijn van mening dat de weg heel gunstig zal zijn voor de economie van
het stadje. Theo is fel tegen de aanleg van de weg en raakt betrokken bij de zaak. Maar wanneer hij te
diep graaft naar de zin van sommige betrokkenen en hij ontdekt dat er een heel vuil spelletje gespeeld
wordt, is hij niet voorbereid op de heftige reacties die dat veroorzaakt en de gevaren die hij loopt.
Verscheurd tussen de wet en zijn geweten zet Theo alles op alles om het recht te laten zegevieren.
Library Literature & Information Science 2007 An index to library and information science literature.
De laatste helden op aarde en de nachtmerriekoning Max Brallier 2021-09-22 Jack en zijn vrienden zijn
terug voor hun derde zombie-avontuur! De Laatste Helden horen een oproep van andere overlevenden,
maar precies dan gaat de radio kapot. June, Dirk en Quint doen hun best om de boel te repareren, maar
Jack heeft andere plannen. Want wat als zijn vrienden hun families terugvinden, en hij alleen achterblijft?
Er zit maar één ding op: hij moet ze ervan overtuigen dat er niks mooiers is dan hun boomhut-bestaan.
Wat volgt is een serie wedstrijdjes met de monsters uit de pizzeria, een bezoek aan een pretpark... en
een aanvaring met een gigantisch monster dat nachtmerries veroorzaakt. Wil je gruwelijk grappige
avonturen? Lees dan dit boek!
The Librarian's Guide to Graphic Novels for Children and Tweens David S. Serchay 2008 A guide to
graphic novels for children and pre-teens offers historical and genre information, provides collection
building tips, and discusses how to manage, promote, and maintain the collection.
Book Review Index 2006 Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Brokkenpiloot Lincoln Peirce 2014-02-26 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de
Groot weet dat hij is voorbestemd voor iets groots, iets gigantisch. Maar dan ook werkelijk iets
kolossaals. Maar soms neemt zijn leven een andere wending. of eigenlijk: op een of andere manier
achtervolgt pech hem altijd en maakt Niek met regelmaat brokken. Niettemin blijft hij kalm en koelbloedig.
Hij is immers op aarde om zijn leeftijdgenoten voorbij te streven. Maar waarom laten mensen hem niet
gewoon zijn gang gaan?
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op
juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten
in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat

Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op
spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen
omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte
exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
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...
Babymouse Jennifer L. Holm 2005 Babymouse, an imaginative young mouse is terrified to face her
enemy in dodgeball, but with the help of her best friend Wilson and support from her mother, she not only
plays the game, she proves herself a hero. Simultaneous.
De voortvluchtige John Grisham 2017-07-04 Een ontsnapte moordenaar Een levensgevaarlijke opdracht
Een nieuwe zaak voor de jonge advocaat Theo Boone Tijdens een excursie naar Washington D.C. ziet
Theo een bekend gezicht in de metro: dat van de van moord beschuldigde Pete Duffy, die op de vlucht is
voor de politie. Dankzij snel denkwerk van Theo, kan Duffy worden opgepakt en teruggebracht naar
Strattenburg om terecht te staan. Nu Duffy echter weet wie Theo is, verkeert die in groot gevaar. Maar
zelfs nu zijn leven op het spel staat, zet Theo alles op alles om ervoor te zorgen dat de moordenaar zal
boeten voor zijn daden.
The Babymousetastic Boxed Set! Jennifer L. Holm 2018-10-23 Meet Babymouse. Her dreams are big!
Her imagination is wild! Her whiskers are ALWAYS a mess! Just in time for holiday gift-giving, it's the first
three Babymouse graphic novels in one BABYMOUSETASTIC box. Winner of the EISNER, multiple
Children's Choice awards and with over 3 million books in print, kids, parents, and teachers agree that
Babymouse is perfect for fans of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Bad Kitty, and Big Nate! In her first three
graphic novels, Babymouse snags an invite to the popular girl's sleepover, faces a dodge ball
tournament, and catches a wave. But this is Babymouse, so none of it goes exactly as planned. Typical.
Boxed set includes Babymouse #1: Queen of the World, Babymouse #2: Our Hero, and Babymouse #3:
Beach Babe.
The Publishers Weekly 2006
The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 2008
Babymouse #2: Our Hero Jennifer L. Holm 2012-02-29 NEW YORK TIMES bestselling and Newbery
Honor winning author Jennifer Holm teams up with Matthew Holm to bring you a fully illustrated graphic
novel series packed with humor and kid appeal—BABYMOUSE! With multiple Children's Choice awards
and over 1.7 million books in print, kids, parents, and teachers agree that Babymouse is perfect for fans
of Junie B. Jones, Ivy and Bean, Big Nate, Dork Diaries, and the Ramona chapter books! For
Babymouse, school is a constant battle between good (Babymouse), evil (Felicia Furrpaws), and more
evil (gym class!). Can things get any worse? Yup. Because it’s time for the annual dodgeball tournament.
What’s a mouse to do? Don’t miss the excitement in Our Hero—the 2nd hilarious, action-packed
installment of the beloved Babymouse graphic novel series! Here's what people are saying about
Babymouse! The Chicago Sun-Times: "Move over, Superman, here comes Babymouse!" Starred
Review, The Horn Book: "Nobody puts Babymouse in the corner!" Booklist: "Cute, smart, sassy
Babymouse is fun and funny, and this book, like its predecessors, will draw reluctant readers as well as
Babymouse fans." The Bulletin: "An almost absurdly likeable heroine."
Children's Book Review Index Dana Ferguson 2007-08 The Childrens Book Review Index contains
review citations to give your students and researchers access to reviewers comments and opinions on
thousands of books, periodicals, books on tape and electronic media intended and/ or recommended for
children through age 10. The volume makes it easy to find a review by authors name, book title or
illustrator and fully indexes more than 600 periodicals.
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