Stegothesaurus
As recognized, adventure as well as experience not quite lesson, amusement, as competently as understanding can be gotten by just checking out a book
Stegothesaurus as a consequence it is not directly done, you could assume even more a propos this life, a propos the world.
We meet the expense of you this proper as capably as simple exaggeration to acquire those all. We provide Stegothesaurus and numerous books collections from
fictions to scientific research in any way. among them is this Stegothesaurus that can be your partner.

Randy, the Badly Drawn Horse - and Dandy, Too! T. L. McBeth 2021-09-14 In this hilarious follow-up to Randy, the Badly Drawn Horse, Randy is back—but he's not
alone. Randy is ready for his next adventure. He's excited, his bag is packed . . . but wait, what's this? Nobody said anything about a travel companion! There's a new
horse in town, and he's claiming to be Randy's best friend. Dandy can't wait to set out on an adventure for two, but Randy isn't impressed, especially not when Dandy
gets to take the reins on their trip to the moon. Will Randy and Dandy figure out how to work together, or is there room for only one beautiful horse in this story?
I Am Not the Easter Bunny T. L. McBeth 2023-02-28 A hilariously clever picture book about a regular ol' bunny who, despite all the evidence to the contrary, says he
is definitely NOT the Easter Bunny. Perfect for Easter baskets and for those who loved How to Catch the Easter Bunny! Hey Everybody, look! It's the Easter Bunny!
He says he's just a regular ol' bunny but he's got fluffy white fur, a colorful bowtie, and a basket filled with eggs, chocolate, and jelly beans. He MUST be the Easter
Bunny! Step inside and find out for yourself! Is this the REAL Easter Bunny?
Robot in Love T. L. McBeth 2018-12-24 When a shiny, beautiful stranger catches Robot's eye, he knows she's the one. He thinks about her all the time. He even
makes her a gift. But will he be able to keep his circuits from overheating and work up the courage to talk to her? T. L. McBeth's Robot in Love spins a funny and
heartwarming story of love—perfect for sharing at Valentine's!
Ssst! De tijger slaapt Britta Teckentrup 2020 De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, maar ze willen de tijger niet wakker maken. Ze
hebben veel ballonnen bij zich. Misschien dat het daarmee lukt? Prentenboek met grappige, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Een zee voor Zoë 2004 Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf
ca. 11 jaar.
Aan het hof van Eden Joelle Charbonneau 2017-08-19 Een tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling Carys
en Andreus was nooit voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste broer was zijn gedroomde opvolger;
jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden
gedood op de terugweg van hun veldtocht, en de moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden lijken te komen, heeft Eden dringend
behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen als eerste is geboren en dus het recht op de troon
kan opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en
Andreus maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden mogen
regeren. De ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt
gaat en dat voor de rest van het hof verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar en
weten ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreus ontdekken hoe ver de
ander zal gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat achterdocht de overhand krijgt en de dorst naar macht tot het ultieme verraad leidt?
Het boek zonder tekeningen / druk 1 B.J. Novak 2015-03-17 In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Jim Trelease's Read-Aloud Handbook Jim Trelease 2019-09-03 The classic million-copy bestselling handbook on reading aloud to children--revised and updated for a
new generation of readers Recommended by "Dear Abby" upon its first publication in 1982, millions of parents and educators have turned to Jim Trelease's beloved
classic for more than three decades to help countless children become avid readers through awakening their imaginations and improving their language skills. Jim
Trelease's Read-Aloud Handbook, updated and revised by education specialist Cyndi Giorgis, discusses the benefits, the rewards, and the importance of reading
aloud to children of a new generation. Supported by delightful anecdotes as well as the latest research, an updated treasury of book recommendations curated with
an eye for diversity, Jim Trelease's Read-Aloud Handbook offers proven techniques and strategies for helping children of all backgrounds and abilities discover the
pleasures of reading and setting them on the road to becoming lifelong readers.
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan John August 2019-10-07 In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het
Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts
vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kanoën en
kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan
hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken te houden met de verdwenen
Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde
wezens.’ Coolesuggesties.nl
Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt
ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe
komt erachter dat het nou niet bepaald een keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe
vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war
schopt. Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als
Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in Londen, maar ze groeide op in Duitsland en de Verenigde
Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.
Springboards to Inquiry: 50 Standards-Based Lessons for K-5 Paige Jaeger 2019-07-23 This collection of ideas for lessons provides school librarians with inspiration
for meeting the tsunami of new standards dictating change for today's next generation learners. • Saves librarians planning time • Furnishes ideas for collaboration •
Teaches research skills for librarians who collaborate with a classroom teacher as well as those who do not • Prepares students who are curious and want to learn •
Incubates inquiry
Who Wants to Be a Pirate? Bridget Heos 2019-11-26 Have you ever wanted to be a pirate? To sail the high seas in search of adventure—and maybe some buried
treasure? Well, writer Bridget Heos and illustrator Daniel Duncan welcome you aboard Captain Parrot's pirate ship! Captain Parrot is here to tell you about the life of a
real swashbuckler from the Golden Age of Piracy (1650-1730). From danger to the doldrums, Who Wants to Be a Pirate? has all the need-to-know facts. And don't
worry about walking the plank—strap in for fun and join Captain Parrot's pirate crew!
Mijn reis met Jake Morgan Matson 2013-07-31 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Amy is 17 en staat op het punt van de Amerikaanse westkust
naar de oostkust te verhuizen. Haar moeder wil dat ze met de auto komt, maar sinds het dodelijke ongeluk van haar vader durft Amy niet meer achter het stuur.
Daarom heeft haar moeder een reisgenoot geregeld: Jake, de zoon van een kennis.Amy ziet er heel erg tegen op om vier dagen met een vreemde jongen in de auto
te moeten zitten, maar wanneer de knappe Jake op de stoep staat wordt de reis ineens een stuk spannender!
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Ember en de ijsdraken Heather Fawcett 2020-03-31 Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar Antarctica vlucht, ontdekt ze de jacht op
ijsdraken en zet ze alles op alles om de ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather Fawcett is een spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol
draken, magie en avontuur. Ember komt voortdurend in de problemen. Niet handig, als je eruitziet als meisje maar je eigenlijk een vuurdraak bent en iedereen je wil
doden. Ze vlucht van het drukke Londen naar Antarctica, maar daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken, en stort ze zich nog dieper in de problemen. Want de
ijsdraken moeten gered, al kost het haar haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is dierenliefde. Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet aan onze
natuur. Met pratende kat en humeurige deurklink.
Sneeuwwitje breit een monster / druk 1 Annemarie van Haeringen 2014-11-04 Geitje Sneeuwwitje breit altijd sokken, maar wil nu eens iets anders proberen. Als de
jaloerse mevrouw Schaap zegt dat het nergens op lijkt, besluit Sneeuwwitje haar een lesje te leren. Ze breit iets héél levensechts... Prentenboek met paginagrote
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Dochters van de samba Frances De Pontes Peebles 2019-10-15 Brazilië, 1930. Graça en Dores zijn elkaars beste vriendinnen en grootste vijanden, elkaars
geliefden en rivalen. Hun ambitie is om beroemd te worden met hun muziek – maar tegen welke prijs? Brazilië, 1930. De 9-jarige Dores werkt op een suikerplantage;

de even oude Graça is de verwende dochter van de eigenaar. De meisjes vinden elkaar in hun passie voor muziek. De een zingt als een engel, de ander schrijft
onvergetelijke muziek. De muziek brengt hen samen, drijft hen uit elkaar, voert hen van Brazilië naar Amerika en lokt hen weer naar huis. Ze zijn elkaars beste
vriendinnen en grootste vijanden, elkaars geliefden en rivalen. Dit is een grootse en meeslepende roman over vriendschap, ambitie, roem en de prijs die je daarvoor
betaalt... Voor de fans van Elena Ferrante! Frances De Pontes Peebles is geboren in Brazilië, groeide op in Miami en woont nu in Chicago. Ze heeft met haar romans
en korte verhalen al verschillende prijzen gewonnen.
One small thing Erin Watt 2019-10-22 One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van
haar overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze
Chase: knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te
hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
Randy the Badly Drawn Reindeer T. L. McBeth 2022-11 It’s Christmas, and Randy is decked out in his holiday best. He can’t wait to see the pretty lights on all the
trees and eat a candy cane or two... but the most exciting part of Christmas has to be Santa and his reindeer. Can a beautiful horse be a reindeer?
Inferno Julie Kagawa 2018-05-15 Talon-saga Het is tijd om terug te slaan Deel 5 Ember heeft ontdekt dat de Oudste Draak, de leider van de wrede drakenorganisatie
Talon, maar op één ding uit is: heerschappij over de wereld. Nu de Orde van St.-Joris is vernietigd, staan zij, Riley en Garret er alleen voor. Er is nog een heel kleine
kans om de wereld te redden. Daarvoor moet het drietal afreizen naar een plek diep in het Amazonewoud, waar ze op zoek gaan naar een geheimzinnige figuur die
de sleutel in handen zou hebben om Talon tegen te houden. Als Ember en haar vrienden de reis tenminste overleven. Maar de tijd dringt, want Talon is bezig een
enorm leger van drakenklonen te verzamelen voor een laatste, allesbeslissende slag. En als ze winnen, zal de wereld in brand staan. Verraad, opoffering en liefde.
Alles komt samen in de epische finale van de Talon Saga.
Triceratopposite Bridget Heos 2021-04-20 From writer Bridget Heos and illustrator T. L. McBeth, Triceratopposite is the delightful follow–up to Stegothesaurus,
featuring a little dinosaur who always says and does the opposite of what his parents want him to do...
Tijdbom Joelle Charbonneau 2018-12-05 Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana, Frankie, Tad, Z. en Rashid
verschillen als dag en nacht. Maar deze verschillen doen er niets meer toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als ze er via de radio achter
komen dat de aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het schoolgebouw bevindt, zien ze zich ondanks hun verschillen gedwongen samen te werken in een poging
het er levend vanaf te brengen. Het fragiele bondgenootschap komt onder zware druk te staan en dreigt te verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de overhand
lijken te nemen. Wie zegt dat één van hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?
The Shy Stegosaurus of Cricket Creek Evelyn Sibley Lampman 2007-09-01 George the stegosaurus tries to help twins Joan and Joey Brown save their mother's
ranch, but his enthusiasm gets everyone into trouble.
I, Fly Bridget Heos 2015-05-12 Fly is fed up with everyone studying butterflies. Flies are so much cooler! They flap their wings 200 times a second, compared to a
butterfly's measly five to twelve times. Their babies-maggots-are much cuter than caterpillars (obviously). And when they eat solid food, they even throw up on it to
turn it into a liquid. Who wouldn't want to study an insect like that? In an unforgettably fun, fact-filled presentation, this lovable (and highly partisan) narrator promotes
his species to a sometimes engrossed, sometimes grossed-out, class of kids.
I'm Hungry! / ¡Tengo hambre! Angela Dominguez 2022-01-11 A bilingual picture book that’s sweet enough to eat about a chatty bluebird and an indecisive T. Rex
who can’t decide what his next meal should be, introducing readers to basic Spanish and English food vocabulary. When a bluebird comes upon a dinosaur who’s
down in the dumps, he asks what’s wrong. “¡Tengo hambre!” says the dinosaur. I’m hungry! Does the dinosaur want a banana? “¿Plátano? No.” Fish? “¿Pescado?
No, gracias.” Nothing seems to do the trick! What does dinosaur want to eat? This delightful bilingual picture book is about finding just the right food—and just the
right friend. Perfect for fans of We Don't Eat Our Classmates and Stegothesaurus.
Piper Perish Kayla Cagan 2017-04-19 Piper Perish van Kayla Cagan Eigenzinnig debuut met arty tintje Scholier Piper Perish is geobsedeerd door kunst, Andy
Warhol en New York City. Haar motto is: 'Wat zou Andy doen?' Piper en haar twee beste vrienden - Etsy-handelaar Kit en Pipers designervriendje Enzo - kunnen niet
wachten tot ze Houston kunnen verlaten. Ze hebben een pact gesloten samen naar de NYC art scene te gaan na hun eindexamen, maar hun 'fifteen minutes of fame'
klappen al in elkaar voor ze begonnen zijn. Met zwart-witillustraties van Emmy van Ruijven. Voor fans van Rainbow Rowell, Jennifer Niven en Jandy Nelson.
The Enchanted Hour Meghan Cox Gurdon 2019-01-15 'As soon as I began to read, I was filled with that kind of engrossed blossoming that happens somewhere
inside of you when you start a really nourishing book.' - Pandora Sykes A conversation-changing look at the social, familial, neurological, and psychological benefits of
reading aloud, especially for parents and children. A miraculous alchemy occurs when one person reads to another, transforming the simple stuff of a book, a voice,
and a bit of time into complex and powerful fuel for the heart, brain, and imagination. Grounded in the latest neuroscience and behavioural research, and drawing
widely from literature, The Enchanted Hour explains the dazzling cognitive and social-emotional benefits that await children who are read to, whatever their class,
nationality or family background. Meghan Cox Gurdon argues that this ancient practice is a fast-working antidote to the fractured attention spans, atomized families
and unfulfilling ephemera of the tech era, helping to replenish what our devices are leaching away. For everyone, reading aloud engages the mind in complex
narratives; for children, it's an irreplaceable gift that builds vocabulary, fosters imagination, and kindles a lifelong appreciation of language, stories and pictures.
Bringing together the latest scientific research, practical tips, and reading recommendations, The Enchanted Hour will both charm and galvanize, inspiring readers to
share this invaluable, life-altering tradition with the people they love most.
Drums, girls & dangerous pie Jordan Sonnenblick 2008 De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine broertje leukemie
krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Minoes Anna Maria Geertruida Schmidt 2007
De ijstuin Guy Jones 2019-09-05 Moderne klassieker: De geheime tuin meets Frozen. Ze stond in een tuin. Een tuin van ijs. Elke boom, elk blaadje, elke steen, elk
grassprietje was glinsterend wit. Jess deed haar ogen dicht en daarna weer open. De tuin was er nog steeds. Hij bestond echt. Ze besefte dat ze haar adem inhield,
alsof ze bang was om een betovering te verbreken. Jess is allergisch voor zonlicht. Wanneer ze naar buiten gaat, verbrandt ze meteen. Ze voelt zich eenzaam en
geïsoleerd. Op een nacht gaat ze stiekem naar buiten. Ze ontdekt een mysterieuze, schitterende tuin, een plek waar ze eindelijk vrij kan zijn. Maar ze is er niet
alleen... Wat wacht daar, wat fluistert daar in die onwerkelijke wereld van ijs?
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk
Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk
grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het
bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste
gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt
gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de kleine vos,
een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos
is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
Een kroon voor koud zilver Alex Marshall 2016-04-22 Deel 1 van Alex Marshalls avontuurlijke fantasy-trilogie. Dit is epische fantasy zoals je die nog nooit hebt
gelezen. Een Kroon voor Koud Zilver is deel 1 van Alex Marshalls avontuurlijke fantasy-trilogie, die doet denken aan een Tarantino-film. Dit is epische fantasy zoals je
die nog nooit hebt gelezen. ‘Alles liep op rolletjes, tot aan het bloedbad...’ Twintig jaar geleden trok de gevreesde Kobalt Zosia met haar vijf trawanten en een
huurlingenleger ten strijde en bracht ze het grootste koninkrijk ter wereld ten val. Toen er geen titels meer waren te winnen en geen werelden meer waren te
veroveren, trok ze zich terug en liet ze haar legende verdwijnen in de geschiedenisboeken. Maar nu is het vreedzame bestaan dat ze voor zichzelf heeft opgebouwd
ruw verstoord door de afslachting van haar complete dorp. Uit op wraak trekt Zosia weer ten strijde. Maar als ze gerechtigheid wil, zal ze eerst de confrontatie aan
moeten gaan met een hoop wrok koesterende vijanden, oude bondgenoten met een twijfelachtige loyaliteit en een vreemd leger dat marcheert onder een wel heel
vertrouwde banier. Vijf trawanten Een legendarische generaal En een laatste strijd om gerechtigheid ------------ ‘Een eersteklas fantasy-avontuur... schitterende
verhaallijn, grimmige humor en een tandenknarsende intrige.’ Publishers Weekly (met ster) ‘Dit meeslepende avontuur schittert met details die de wereld tot leven
brengen: echo’s van verloren culturen, drugsverslaafden die zich door giftige insecten laten prikken, en ongebruikelijke sekserollen.’ Library Journal (met ster) ‘Fans
van diepzinnige verhaallijnen, ijzersterke heldinnen en fantasy-verhalen die je geheel in beslag nemen, zullen van dit boek gaan houden.’ RT Book Reviews ‘Rijk aan
personages die worden gedreven door passie, plicht en angstaanjagend menselijke gebreken. Een Kroon voor Koud Zilver haalt het klassieke fantasy-genre door het
slijk, maar doet dit op een gevatte, wonderlijke en wijze manier.’ NPR Books ‘Deze gespierde wraakroman leest als een Tarantino-film: een vermakelijke mix van
avontuur en komedie, afgewisseld met duistere momenten, scherpzinnige dialogen en explosieve scènes.’ Booklist (met ster)
Santa Jaws Bridget Heos 2021-10-26 While kids write notes to Santa Claus, / Sharks line up for Santa Jaws. / They tell him all their Christmas wishes. / Santa thinks
they sound delicious! With bouncy, delightful rhymes, Bridget Heos' Santa Jaws celebrates Christmas under the sea. Every year, Santa Jaws delivers presents to his
fellow sharks, spreading cheer wherever he goes. Elfin sharks make toys, horn sharks trim the Christmas kelp, and cookiecutter sharks make sure Santa doesn't go
hungry. Get ready for a ride on Santa's sled (pulled, of course, by hammerheads) in this joyful holiday tale!
De terugkeer van de koningin Rebecca Ross 2019-03-19 De terugkeer van de koningin van Rebecca Ross is het duizelingwekkende debuut vol twists & turns voor
YA-lezers die van romantische fantasy houden. Brienna groeit op in Huize Magnalia, waar ze samen met andere meisjes wordt getraind in een van de vijf passies:
Kunst, Muziek, Dramatiek, Vernuft en Kennis. De meisjes werken hard aan hun passie, zodat ze, als ze hun zeventiende zomerzonnewende vieren, door een patroon

worden gekozen en financieel worden ondersteund. Maar Brienna’s leven neemt een abrupte wending als ze ongewild betrokken raakt bij een gevaarlijk complot
tegen de koning van Maevana. Voor ze het weet komt ze terecht in een web van politieke intriges en staat ze voor de moeilijkste beslissing in haar leven... Rebecca
Ross studeerde Engels aan de universiteit van Georgia, Verenigde Staten. De terugkeer van de koningin is het eerste deel van een nieuwe meeslepende trilogie vol
romantiek en spanning.
Stegothesaurus Bridget Heos 2018-06-12 A fun, playful, energetic story starring two stegosauruses and one stegothesaurus about family—and synonyms!—for the
young word lover in your home, residence, or abode! Stegothesaurus’s love of language has always put him at odds with his stegosaurus brothers. So when he
makes a friend—an allothesaurus—who is just as verbose as he, he is happy, thrilled, and ecstatic! But Stegothesaurus soon learns that the allothesaurus has very
different ideas about what constitutes a good meal, and he'll discover there’s one thing that he loves more than words: his family. Featuring clever but simple text from
Bridget Heos and bold, exuberant art by T. L. McBeth, Stegothesaurus introduces young readers to a memorable, original, unforgettable dinosaur hero.
Randy, the Badly Drawn Horse T. L. McBeth 2020-08-04 T. L. McBeth's Randy, the Badly Drawn Horse is the hilarious picture book tale of a child's illustrated creation
who (never having seen himself) thinks he's extraordinarily beautiful. Randy knows he’s a beautiful horse—everyone says so. From his silky coat to his perfect smile
to his very name, reserved only for the most special of creatures, Randy is beyond compare. This laugh-out-loud picture book plays with expectations and takes you
inside a child's imaginary world, through construction-paper mountains, popsicle-stick forests, and sandpaper deserts. Readers are sure to fall for this maybe-not-sobeautiful but wholly endearing character.
The fates divide Veronica Roth 2018-04-10 Het vervolg op Carve the mark Van de auteur van de Divergent-serie! Het lot bracht ze samen. Nu zal het ze verdelen. De
levens van Cyra Noavek en Akos Kereseth zijn bepaald door hun lotsbestemmingen. Het lot van Akos is dat hij zal sterven in dienst van de familie Noavek, maar toch
is hij verliefd geworden op Cyra. Dan eist Cyra's doodgewaande vader Lazmet, een meedogenloze tiran, de Shotet-troon op. Akos vreest dat zijn einde dichterbij is
dan ooit. Lazmet staat op het punt een barbaarse oorlog te ontketenen, en Cyra en Akos willen hem koste wat het kost tegenhouden. Ze moeten hun familie, hun rijk
en misschien zelfs elkaar verraden en bepalen waar hun loyaliteit ligt. Over Carve the mark: 'Lezers zullen verlangend uitkijken naar het tweede deel.' Publishers
Weekly 'Een page-turner waarvan je de afloop moet weten. De karakter stelen je lezershart en na afloop is er een belangrijke vraag: waar blijft deel twee?!' Hebban.nl
Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek
moet schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent
0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de Northwestern University en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet
internationale bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.
Klas op stelten Matt Stanton 2019-07-16 Voor fans van Het leven van een loser en Niek de Groot! Max krijgt altijd, en dan ook echt áltijd, overal de schuld van. Dus
ook wanneer er iemand – ieuw! – in het opslaghok heeft gepoept, en dat heeft Max dus écht niet gedaan! Om te bewijzen dat hij heus wel wat kan, doet hij mee aan
de verkiezingen voor klassenvertegenwoordiger. Als dat maar goed gaat!
De outcast Taran Matharu 2018-06-14 De outcast van Taran Matharu Laat je opnieuw meeslepen in de wereld van Summoner De outcast vertelt het verhaal dat
voorafgaat aan De nieuweling, over Fletchers latere leermeester Arcturus. Arcturus is een weesjongen die werkt als stalknecht als hij ontdekt dat hij in staat is om
demonen uit een andere wereld op te roepen. Hij wordt naar de Vocans Academie gestuurd, waar de verloren kunsten van oproepen, toverspreuken en demonologie
worden onderwezen aan de edele kinderen van het rijk. Arcturus is de eerste gewone burger die begaafd is met deze vaardigheid en dat bevalt de adel en de
aanwezige machten allerminst. De jonge summoner maakt dan ook snel vijanden. Met niemand behalve zijn demon Sacharissa aan zijn zijde, moet Arcturus zichzelf
bewijzen. Epische gevechten, dramatische onthullingen en adembenemend drama in dit vierde boek van de Summoner-serie die wordt beschreven als 'Harry Potter
meets The Lord of the Rings meets Pokémon'. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër
Prequel - De outcast
Who Wants to Be a Princess? Bridget Heos 2017-03-21 Did you ever wish to be a princess? Have you ever wanted to wear a pretty pink gown, sing to your forest
animal friends, and attend a fancy fairy-tale ball? Then meet Beatrice—she represents what being a princess in the Middle Ages was really like. Pink gown? More like
itchy wool! Sing to animals? Think archery and horseback riding instead. Beatrice’s life is no fairy tale, but she will show you that fact can sometimes be more
fascinating than fantasy. This humorous, brightly illustrated book offers an irresistible comparison of fairy tale vs. real life in medieval times.
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