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De veer van de valk Trudi Trueit 2019
Ultimate Oceanpedia Christina Wilsdon 2016-10-11 Fromtsunamisandseaturtlestoriptidesandreefs, learnallaboutthe
creatures, science, and ecology of ouroceans, whichcovermoreoftheplanetthan allthecontinents andare justas
important! Travelthroughallpartsoftheocean tolearnhow itaffectsof ourworld, includingstorms andclimate.
Amazingfacts, photos, illustrations, anddiagramsarefoundthroughoutthis book, along with conservationtips, weirdbut-truefacts, andaminioceanatlas. Challenges tothe healthof our ocean anditscreaturesarealsopresentedalong with

whatpeople aredoing tokeep itpristine forgenerations tocome. "From the Hardcover edition.""
Gila Monsters Have a Deadly Bite! Elise Tobler 2020-07-15 These creatures might not be the first image that comes
to mind when one hears the word "monster," but a Gila monster's bite can be deadly to its prey. While this reptile
moves slowly, it is able to protect itself from predators in a fascinating way. Accessible text conveys important
aspects of elementary science curricula while eye-catching photographs keep readers of many ages and levels
engaged. Curious and developing readers will be thrilled to recite the many fun facts they learn from this volume.
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.
Totally Amazing Facts about Reptiles Arnold Ringstad 2018-08 Curious kids will be enthralled with this dip-into and
dip-out-of book loaded with quirky facts about reptiles. Even reluctant readers will be fascinated with the fun facts
and eye-catching images and design on each page. Reptiles never looked so enticing! The Capstone Interactive
edition comes with simultaneous access for every student in your school and includes read aloud audio recorded by
professional voice over artists.
Izzy + Tristan Shannon Dunlap 2019-06-12 Izzy + Tristan is het overrompelende YA-debuut van Shannon Dunlap.
Eigentijdse roman over diversiteit met het klassieke liefdesverhaal Tristan & Isolde als inspiratiebron. Izzy is een
praktisch ingestelde 16-jarige die arts wil worden. Ze is niet blij als ze met haar ouders en tweelingbroer naar de
Lower East Side van Brooklyn verhuist, waar ze de eerste blanke familie zijn. Dan ontmoet ze Tristan. Hij woont bij
zijn tante en gebruikt zijn schaaktalent om geld te verdienen. Izzy en Tristan vallen als een blok voor elkaar, maar
hun prille liefde wordt tot het uiterste getest. Ze raken betrokken bij een gewelddadig conflict, en dan is er ook nog
een geheim dat hen dwingt tot onmogelijke keuzes... ‘(...) een indringende en briljante hervertelling van een tijdloos
liefdesverhaal (...).’ The Booklist
Dit is alles Aidan Chambers 2012-12-05 Als Cordelia ontdekt dat ze zwanger is, besluit ze een dagboek te
beginnen. Ze is dan bijna 20, en ze wil haar dochter alles vertellen over de afgelopen jaren. Over de ontmoeting
met haar grote liefde Will, haar vriendschap met de Japanse Izumi, en over haar moeder die lang geleden

overleden is en over wie Cordelia steeds meer te weten komt. Maar het is ook de periode waarin Cordelia s vader
opnieuw trouwt, Izumi teruggaat naar Japan, en Will meer van bomen lijkt te houden dan van haar. Cordelia schrijft
openhartig over wat dat met haar doet, maar ook over de mensen in haar omgeving, over de eigenaardigheden van
ons lichaam, over seks, over de boeken die ze leest, gesprekken die ze heeft gevoerd, kortom: over alles.
Reptiles and Amphibians Explained Shirley Duke 2016-07-15 While reptiles and amphibians are distantly related,
these cold-blooded creatures are still distinctively different. Amphibians spend the first part of their lives in the water,
then slowly migrate to solid ground. Reptiles hatch from eggs on land. Readers will learn about the similarities and
differences between these two groups and test their knowledge to distinguish between the two.
Ultimate Weatherpedia Stephanie Warren Drimmer 2019-10-29 What's the weather? Wake up to this ultimate
reference, teeming with fascinating facts, amazing features, the latest science, and tons of close-up images of the
wildest weather on the planet. Did you know that a bolt of lightning can crack through the air at up to 136,000 miles
per hour and reach temperatures hotter than the surface of the sun? Or that if all the ice in the Antarctic melted, the
oceans would rise by about 220 feet? Welcome to the amazing world of weather. From how weather happens to the
most extreme weather in the world, it's all covered in this easy-to-use reference featuring all the major types of
weather and what kinds of weather happen in particular places, from the desert to the tropics to the poles. The main
content is highlighted with fun facts, Did You Know? details, and colorful photos and graphics. Thematic spreads
cover topics such as climate change, weather survival stories, animal adaptations to weather, and much more. Fans
of other National Geographic Kids Ultimate "pedias" in the same series--Dinopedia, Bugopedia, Reptileopedia,
Oceanpedia, and Predatorpedia--will want to find a place for Ultimate Weatherpedia on their bookshelves.
Dribbel naar het strand / druk 7 Eric Hill 2014-03-26 De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en
moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf
ca. 2 jaar.
Heartstream Tom Pollock 2020-09-25 Heartstream is een bloedstollende Young Adult thriller van de auteur van Wit
Konijn / Rode Wolf over de gevaren van social media en obsessie. Heartstream is een bloedstollende Young Adult
thriller van de auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de gevaren van social media en obsessie. Beroemd Cat is
verliefd. En niet op zomaar iemand. Ze heeft een relatie met de leadzanger van een van de allergrootste bands ter
wereld. Als de fans van de band erachter komen dat hun idool een relatie heeft, zullen ze woedend zijn. Cat houdt

de relatie angstvallig geheim, maar dan wordt ze zwanger... Social media Amy is beroemd. Ze is een enorm
fenomeen op Heartstream, een app waarmee je al je diepste gevoelens met je fans kunt delen. Amy streamt zelfs
hoe ze zich voelt tijdens de begrafenis van haar moeder. Als Amy na de begrafenis van haar moeder thuiskomt,
staat er een onbekende vrouw in haar woonkamer. Ze is van top tot teen behangen met explosieven. Ze weigert te
vertrekken voordat ze Amy heeft gesproken. Wat zou ze willen? Wit Konijn / Rode Wolf is een al even spannende
thriller van Tom Pollock. Een regelrechte pageturner voor tieners en oudere t
Reptiles and Amphibians Dawn Titmus 2018-07-15 Not all pets are furry or feathery, some of them are scaly or
slimy. Reptiles and amphibians can be fantastic pets, and readers of this expert guide will learn everything they
need to know to take care of these interesting creatures. Stunning full-color photographs introduce readers to
different species and breeds, while a handy checklist helps them decide which reptile or amphibian might be right
for their home and lifestyle. Fascinating information about how reptiles and amphibians act in the wild helps readers
understand their domesticated creatures' needs and behavior. Readers will also learn important information on how
to care for sick pets. Full of fun features such as stories about famous reptiles and amphibians, this guide is perfect
for both pet owners and nature lovers.
Soms voor altijd Abbi Glines 2018-10-24 Eva en Cage wonen samen in Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt
Cage een honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar er zit een addertje onder het gras... De beurs is namelijk voor een
universiteit in een staatver weg. Als ze op het punt staan samen uit Sea Breeze te vertrekken, hoort Eva dat haar
vader doodziek is. Ze besluit bij hem op de boerderij te blijven. Kan de relatie tussen Eva en Cage standhouden nu
ze zo ver van elkaar vandaan zijn, in totaal verschillende werelden? Of zetten ze hun liefde op het spel door hun
eigen onzekerheden en de bagage uit hun verleden?
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!
Slokkebrok de reuzenslang / druk 4 Eric Carle 2007-03 Een reuzenslang eet alle dieren op die hij tegenkomt, tot hij
uiteindelijk zijn eigen staart oppeuzelt. Prentenboek met kleurrijke illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
The giver Lois Lowry 2015-03-10 The Giver is een van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij waarin

Jonas opgroeit, lijkt perfect. Er is geen oorlog of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven geen keuzes
te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt Bewaker van Herinneringen: hij
ziet toe op het geheugen van de samenleving. Hij wordt door de Gever ingewijd in de geheimen van anderen. Zo
ontdekt hij stap voor stap de verschrikkelijke waarheid over de maatschappij waarin hij leeft. En een weg terug is er
niet.
Donderdagskind Alison Pick 2011-04-22 Praag, 1939: een Joodse familie valt uiteen 'Ik zou willen dat dit een blij
verhaal was. Een verhaal dat je eerst aan het twijfelen brengt, dat je doet wanhopen en dan, op het laatste moment,
je hoop en je vertrouwen in de essentiële goedheid van de mens en de wereld toch herstelt.' Zo begint de
mysterieuze hedendaagse verteller het verhaal dat ons meeneemt in de wereld van een joodse familie tijdens de op
handen zijnde bezetting van Tsjechoslowakije door de nazi's in 1939. Pavel en Anneliese Bauer zijn welgestelde
Joden, wier levens op hun kop worden gezet door de komst van de Duitse troepen. Om deportatie te vermijden,
vluchten ze met hun zesjarige zoontje Pepik en zijn geliefde kindermeisje Marta. Ze weten Pepik op een
Kindertransport naar Engeland geplaatst te krijgen, maar hij zal zijn ouders of Marta nooit meer zien.
Donderdagskind is een aangrijpend verhaal over liefde, hoop en verraad. Het is een schitterend geschreven,
ontroerende en spannende roman, voor de liefhebbers van Haar naam was Sarah, De middagvrouw en Sophie’s
Choice.
Geweren en karabijnen encyclopedie A. E. Hartink 1997 Overzicht van vrijwel alle moderne geweren en karabijnen,
die momenteel wereldwijd worden geproduceerd.
Ultimate Reptileopedia Christina Wilsdon 2015 The natural world experts at National Geographic present the
ultimate reference book on reptiles, designed just for kids. Crawling with fascinating facts, lively text, and tons of
cool, colorful, images of the weirdest and wackiest reptiles on planet Earth, it is sure to be their coveted, #1
reference. Snakey, slimey, scaley, and sensational! Welcome to the amazing world of the most popular reptiles on
Earth. With colorful photographs and fun facts, this easy-to-use encyclopedia profiles snakes, lizards, amphibians,
turtles and tortoises, crocodilians, and tuatara. Profiles are accompanied by Did You Know? details and fast facts
including scientific name, size, diet, and habitat.
Ultimate Predatorpedia Christina Wilsdon 2018-10-02 "Reference book for children about all predators in the animal

world"-Ultimate Reptileopedia Christina Wilsdon 2015-10-13 The natural world experts at National Geographic present the
ultimate reference book on reptiles, design just for kids. Crawling with fascinating facts, lively text, and tons of cool,
colorful, images of the weirdest and wackiest reptiles on planet Earth, it is sure to be their coveted, #1 reference.
Snakey, slimey, scaley, and sensational! Welcome to the amazing world of the most popular reptiles on Earth. With
colorful photographs and fun facts, this easy-to-use encyclopedia profiles snakes, lizards, amphibians, turtles and
tortoises, crocodilians, and tuatara. Profiles are accompanied by Did You Know? details and fast facts including
scientific name, size, diet, and habitat. From the Hardcover edition.
Texas Horned Lizards Emily Hudd 2019-08 "Examines the adaptations and life of Texas horned lizards"-Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen,
overal ter wereld... dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar
terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah
Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een
plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte auto, met daarin
een bloedmooie mysterieuze vrouw. Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en
Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig
aan het twijfelen brengt...
Losgeslagen Abbi Glines 2019-02-20 Een onverwachte relatie in deze Sea Breeze-roman van New York Timesbestsellerauteur Abbi Glines Jason is het zat om in de schaduw van zijn broer Jax, een bekende popster te leven.
Hij vertrekt naar Sea Breeze, Alabama, om wat stoom af te blazen. Daar komt hij nieuwe mensen tegen en beleeft
hij de tijd van zijn leven. Tot hij een bijzondere vrouw tegenkomt. Maar verliefd worden op de plaatselijke bad girl
behoort absoluut niet tot zijn plannen.
Snapping Turtles Eat Anything! Elise Tobler 2020-07-15 Unlike many other creatures, snapping turtles aren't very
picky when it comes to their food. They're usually happy to eat almost anything they can get their mouths on!
Readers of this innovative volume are introduced to these often-aggressive animals and learn key facts about them,
such as the differences between the common snapping turtle and the alligator snapping turtle. Eye-catching
photographs correlate closely with engaging text, supporting a solid understanding of this narrative's scientific and

curricular content.
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