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Big Game Funjungle
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook
een nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt
kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een
contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt
Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder
coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De
populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon
merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een
ENORME blunder begaat en zelfs haar echte
vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze
uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet.
Toch?
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor,
magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en
Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat
haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag
vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende
koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij
het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou
haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even
heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars,
elfjes, buitenaardse wezens en andere
bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan
Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd.
Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de
touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár
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als een bedreiging zien en haar eigen
bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal
blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan?
Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de
Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende
wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk
Podcast
Evi ketst steentjes over het water. Tot ze een steen
tegen eenhoorn ketst en wenst dat de eenhoorn in
kwestie haar bestie wordt. Met narcisme (eenhoorn),
sarcasme (Evi) en heel veel humor. 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.Evi en
eenhoorn is het eerste deel in de hilarische
graphicnovelserie van Dana Simpson. Volledig in
kleur, voor meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich en
ketst steentjes over het water. Tot er een steen
tegen een eenhoorn ketst. En Evi een wens mag
doen. En ze wenst dat de eenhoorn in kwestie haar
bestie wordt. Dus laveert Evi nu door alle
basisschoolproblemen met een eenhoorn aan haar
zijde. Niks mis met een beetje narcisme en
hooghartigheid op zijn tijd als dat betekent dat je
beste vrienden bent met een eenhoorn. Toch? Deze
serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin &
Hobbes, als Calvin een meisje van 9 was en Hobbes
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een eenhoorn.
Bridge, Emily en Tabitha zijn al jarenlang beste
vriendinnen. Maar dit schooljaar lijkt niets meer
hetzelfde. Wat gister normaal was, is nu ineens
kinderachtig. Waar de een er nog altijd hetzelfde
uitziet, wordt de ander ineens jaren ouder geschat.
Blijven vriendschappen hetzelfde, als je zelf in
sneltreinvaart verandert, en de wereld om je heen
ook? Hoe trouw moet je blijven aan een vriendin die
keuzes maakt waar je niet achter staat? Wat doe je
als een gewaagde foto in verkeerde handen valt en
doorgestuurd wordt door de hele school? En kun je
verliefd worden op iemand met wie je bevriend bent?
Een indrukwekkend verhaal over liefde, vriendschap
en verraad, en jezelf blijven in een tijd waarin sociale
media alles beheersen.
Onweerstaanbaar vervolg op De maan-zaak Op de
maanbasis waar Dash en zijn ouders nog steeds
verblijven, kun je je niet verstoppen. Het complete
bouwwerk is tenslotte niet veel groter dan een
voetbalveld. En terwijl de mysterieuze dood van een
van de voornaamste wetenschappers op de basis
nog steeds niet is opgelost, is Nina Stack, de nieuwe
commandant, opeens verdwenen. Dash is pas twaalf
jaar oud is en nu al de beste detective van de hele
maan. Maar deze vreemde verdwijning geeft zelfs
Dash kopzorgen – ook omdat hij toevallig een alien
heeft ontmoet, wat absoluut geheim moet blijven.
Wanneer het voortbestaan van de mensheid op het
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spel komt te staan, wordt de druk op Dash
onnoemelijk groot. Kan hij het mysterie van de
verdwenen commandant oplossen?
Liefdesperikelen en spionage in een ongelofelijk
grappig boek! Voor de 16-jarige Maggie Silver is
brandkasten kraken een makkie. Ze heeft twaalf
paspoorten en reist met haar ouders de wereld over
om geheime missies uit te voeren. Maggie denkt dat
ze haar leven als spion helemaal onder controle
heeft, maar dan krijgt ze haar eerste solo-opdracht:
ze moet infiltreren op een school in New York. Dat
blijkt moeilijker dan gedacht. Niet alleen raakt
Maggie bevriend met partygirl Roux, ook wordt ze
verliefd op de aantrekkelijke Jesse Oliver. Maar juist
zíjn vader moet ze bespioneren. Misverstanden en
hilarische situaties zijn het gevolg Robin Benway
brak wereldwijd door met haar debuut Bonustrack. In
Nederland werd het verkozen tot kerntitel van de
Jonge Jury. Ook haar tweede boek Girlpower was
een succes. Robin Benway woont in Los Angeles en
is verslaafd aan muziek en koffie. `Benway s
hoofpersonen zijn springlevend. Dit boek is echt een
aanrader **** Romantic Times
De dag na de dood van koningin Victoria ontmoeten
twee totaal verschillende families elkaar tijdens een
bezoek aan hun familiegraven op een Londens
kerkhof. De familie Waterhouse is conservatief
Victoriaans, de familie Coleman hoopt juist dat de
samenleving met de komst van koning Edward VII
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zal veranderen. Tot hun grote afschuw raken hun
beide dochters bevriend en hun vriendschap met de
zoon van de grafdelver maakt het er niet beter op.
De meisjes groeien op in een nieuwe, turbulente tijd.
Paarden worden vervangen door elektriciteit en het
benauwde Victoriaanse tijdperk gaat over in een
gouden Edwardiaanse zomer. Maar de
aantrekkelijke mevrouw Coleman raakt toch
gefrustreerd door haar nog steeds beperkte vrijheid.
Ze raakt in de ban van de suffragettes, wat
desastreuze gevolgen heeft voor beide families.
Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent
nooit de JOUWE kan worden? Vanaf de allereerste
schooldag trekt de mysterieuze, onweerstaanbaar
aantrekkelijke en afstandelijke Daniël Grigori de
aandacht van Luce Price. Hij komt haar akelig
bekend voor en is haar enige afleiding op een plek
waar mobieltjes verboden zijn en cameras elke
beweging waarnemen. Daniël laat heel duidelijk
merken dat hij niets met Luce te maken wil hebben,
maar ze kan hem niet negeren. Als een magneet
wordt ze naar hem toe gezogen en ze is
vastberaden om te ontdekken wat Daniël wanhopig
geheim probeert te houden ook al betekent het haar
dood. Fallen is een gevaarlijke pageturner en het
ultieme liefdesverhaal.
De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door
hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor
de natuur bijbrengen en en passant ook nog wat
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hekserij... Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder hun
eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag
Gillian voor Sally's huis stopt, met achter in haar auto het
lijk van haar minnaar, James. Ze begraven zijn lichaam
in de achtertuin, maar de geest van James blijft spoken.
Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally
een beroep op de magische praktijken van hun tantes.
Magische praktijken is een heerlijke roman over magie
en echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.
Teddy Fitzroy’s back for another zoo mystery—this time
it’s a koala caper—in this action-packed follow-up to Belly
Up that School Library Journal called a “whopper of a
whodunit that delivers plenty of suspects, action,
slapstick, gross bodily functions, red herrings, and
animal trivia.” School troublemaker Vance Jessup thinks
Teddy Fitzroy’s home at FunJungle, a state-of-the-art
zoo and theme park, is the perfect place for a cruel
prank. Vance bullies Teddy into his scheme, but the plan
goes terribly awry. Teddy sneaks into the koala exhibit to
hide out until the chaos dies down. But when the koala
goes missing, Teddy is the only person caught on
camera entering and exiting the exhibit. Teddy didn’t
commit the crime—but if he can’t find the real culprit,
he’ll be sent to juvie as a convicted koala-napper.
Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een
superspannend avontuur... Een mysterieuze zolder... In
zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen
op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een
garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets
bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een
camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren,
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en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar
liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer
terug te krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten door
een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale
apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola
Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit
ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in groot
gevaar! Het is het begin van een zinderend en
meeslepend avontuur...
In the fourth book in the New York Times bestselling Spy
School series, Ben Ripley enrolls in ski school, where the
slopes, and the stakes, get really steep. Thirteen-yearold Ben Ripley is not exactly the best student spy school
has ever seen—he keeps flunking Advanced Self
Preservation. But outside of class, Ben is pretty great at
staying alive. His enemies have kidnapped him, shot at
him, locked him in a room with a ticking time bomb, and
even tried to blow him up with missiles. And he’s
survived every time. After all that unexpected success,
the CIA has decided to activate Ben for real. The
Mission: Become friends with Jessica Shang, the
daughter of a suspected Chinese crime boss, and find
out all of her father’s secrets. Ben might not be able to
handle a weapon (or a pair of skis), but he can make
friends easy-peasy. That is, until his best friend from
home drops in on the trip and jeopardizes the entire
mission…
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen,
liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally
Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de
kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over
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optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex
met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf
de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van
Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De
werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met
je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en
je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse
wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De
11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado,
samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft
vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl
Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang
in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn
goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals
Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft
gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod,
gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze
misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn
droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond
Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen,
waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil
lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen
met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij
ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem
naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de
waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar
daarvoor is overleden.
In 2041 twelve-year-old Dashiell Gibson's a resident of
Moon Base Alpha, and at the moment he's faced with a
number of problems: coping with the nasty Sjoberg
twins, finding out how the commander of the base has
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managed to disappear from a facility no bigger than a
soccer field, and dealing with the alien Zan, who
communicates with him telepathically from afar--and
who's hiding a secret which may threaten the whole
Earth.
De zoon van een aristocratisch echtpaar is wees in de
jungle en opgevoed door apen.
Follow FunJungle’s resident zoo sleuth, Teddy Fitzroy,
in the first three funny and suspenseful mysteries of
Stuart Gibbs’s New York Times bestselling FunJungle
series. Now available in a collectible paperback boxed
set! When Teddy Fitzroy moved into FunJungle, the
nation’s largest zoo, with his scientist parents, he
expected things to be kind of quiet. There’d be the
occasional elephant stampede and water balloon fight
with the chimpanzees, of course, but when Henry the
Hippo dies from not-so-natural causes, Teddy suspects
foul play. And that’s just the beginning. He begins to
realize that the zoo is far more exciting than he thought it
was, and soon the mysteries at FunJungle are piling up...
This adventurous boxed set includes: Belly Up Poached
Big Game
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie.
Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is.
Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en
ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit.
Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen
schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg.
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone
school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem
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en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één
meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J.
Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika
was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers
campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer
dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het
hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian
`Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot
tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam
pareltje, prachtig geschreven en met personages die
zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
The local police prove unhelpful when a 500-pound
dinosaur skull vanishes from a secret excavation on
Sage's family's ranch, so Teddy and his friends conduct
their own investigation.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
Wanneer MacKenzie een roddelrubriek in de schoolkrant
krijgt, is Nikki doodsbang dat ze dingen over Brandon zal
verzinnen. Om haar aartsvijand in de gaten te houden,
gaat Nikki ook bij de schoolkrant. Plotseling krijgt ze haar
eigen rubriek! Onder de naam WIJSNEUS geeft ze
leerlingen raad. De column wordt een MEGAHIT en
iedereen probeert te ontdekken wie Wijsneus is.
MacKenzie kan de schrijfster wel VILLEN, want háár
rubriek leest niemand nog! Zal ze Nikki's geheim
ontdekken? Rachel Renée Russell is advocate, maar
schrijft liever kinderboeken (ook omdat een pyjama en
sloffen in de rechtzaal niet zijn toegestaan). De
hoofdpersoon in haar razend populaire boeken heet
Nikki, net als haar dochter. De serie Dagboek van een
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muts is wereldwijd een groot succes.
Teddy Fitzroy must solve the crime of the kidnapped rare
and expensive panda, Li Ping.
Thirteen-year-old Teddy Fitzroy and his girlfriend,
Summer, investigate when a mountain lion is accused of
killing a prized dog outside of FunJungle Wild Animal
Park in the Texas Hill Country.
Follow FunJungle’s resident zoo sleuth through three
funny and suspenseful mysteries in this collectible boxed
set of books four to six of the New York Times
bestselling FunJungle series from author Stuart Gibbs.
When Teddy Fitzroy moved into FunJungle, the nation’s
largest zoo, with his scientist parents, he expected things
to be kind of quiet. There’d be the occasional elephant
stampede and water balloon fight with the chimpanzees,
of course, but he begins to realize that the zoo is far
more exciting than he thought it was, and soon the
mysteries at FunJungle are piling up...like when a panda
goes missing, or a mountain lion gets blamed for dog
murder, or a tyrannosaurus rex skull is stolen. This
collectible boxed set includes hardcover editions of
Panda-monium, Lion Down, and Tyrannosaurus Wrecks.
Betoverend en meeslepend verhaal over een meisje 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
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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 wel
de enige die de vloek kan opheffen.
Join FunJungle’s resident zoo sleuth, Teddy Fitzroy, as
he solves mysteries and strives to protect the animals at
the zoo with the first three funny and suspenseful novels
of the bestselling FunJungle series from New York Times
bestselling author Stuart Gibbs, now available together in
one collectible boxed set! It all starts when the hippo
goes belly up—and it’s a wild ride from there. When
Teddy Fitzroy moved into FunJungle, the nation’s
largest zoo, with his scientist parents, he expected things
to be kind of quiet. There’d be the occasional elephant
stampede and water balloon fight with the chimpanzees,
of course, but when Henry the Hippo dies from not-sonatural causes, Teddy suspects foul play. And that was
just the beginning. He begins to realize that the zoo is far
more exciting than he thought it was, and soon the
mysteries at FunJungle are piling up... This collectible
boxed set includes hardcover editions of Belly Up,
Poached, and Big Game.

"Someone is trying to hunt FunJungle's Asian
greater one-horned rhinoceros, and twelve-year-old
Teddy Fitzroy is on the case"-After getting expelled from spy school for
accidentally shooting a live mortar into the principal's
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office, thirteen-year-old Ben finds himself recruited
by evil crime organization SPYDER.
In this sequel to the New York Times bestselling
Charlie Thorne and the Last Equation—which #1 New
York Times bestselling author Chris Grabenstein
called “a real page-burner”—Charlie searches for
Charles Darwin’s hidden treasure in South America.
Charlie Thorne is a genius. Charlie Thorne is a
fugitive. Charlie Thorne isn’t even thirteen. After
saving the world, Charlie is ready to take it easy in
the Galapagos Islands. That is, until she’s
approached by the mysterious Esmeralda Castle,
who has a code she knows only Charlie can
decipher. In 1835, Charles Darwin diverted his
ship’s journey so he could spend ten months in
South America on a secret solo expedition. When he
returned, he carried a treasure that inspired both
awe and terror in his crew. Afterward, it vanished,
never to be seen again… But Darwin left a trail of
clues behind for those brave and clever enough to
search for it. Enter Charlie Thorne. In a daring
adventure that takes her across South America,
Charlie must crack Darwin’s 200-year-old clues to
track down his mysterious discovery—and stay ahead
of the formidable lineup of enemies who are hot on
her tail. When an ancient hidden treasure is at stake,
people will do anything to find it first. Charlie may be
a genius, but is she smart enough to know who she
can trust?
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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
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
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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 meestergrappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank
war’, waarbij ze over en weer de idiootste grappen
uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun
krachten te bundelen om de rector aan te pakken,
die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op
Miles gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles
hun allergrootste grap ooit voor…
Gevierd kinderboekenschrijver Katherine Rundell
verrast opnieuw met een prachtig en meeslepend
verhaal over een meisje in het Parijs van de
twintigste eeuw. Katherine Rundell, bekend van Feo
en de wolven en De ontdekkingsreiziger, vertelt in
Sophie op de daken een meeslepend verhaal over
familie en doorzettingsvermogen. Opnieuw een
schitterende jeugdroman van een van de
belangrijkste Britse kinderboekenauteurs van dit
moment. Sophie overleefde als baby een schipbreuk
en iedereen denkt dat ze wees is. Maar Sophie
herinnert zich nog dat haar moeder om hulp zwaaide
toen Sophie in een cellokist in het Kanaal dreef.
Volgens haar voogd is het bijna onmogelijk dat haar
moeder nog leeft. Maar ‘bijna onmogelijk’ betekent
‘nog mogelijk’, vindt Sophie. Met de enige
aanwijzing die ze heeft – het adres van de
cellomaker – vlucht Sophie naar Parijs. Daar krijgt ze
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hulp van Matteo en zijn ‘daklopers’, die in geheime
plekken boven de stad wonen. Maar kunnen ze haar
moeder vinden voordat Sophie wordt opgepakt door
de autoriteiten? Of, nog belangrijker, voordat ze de
hoop opgeeft? Katherine Rundells boeken zijn
bekroond met grote literaire prijzen, waaronder de
Blue Peter Award, Costa Book Award en
Waterstones Children’s Book Prize.
Artemis Fowl, de jonge Ierse meestercrimineel,
wordt door een fee ingezet in de strijd tegen
demonen en wordt daarbij uitgedaagd door een
andere whizzkid. Vanaf ca. 14 jaar.
Het veertienjarige criminele genie Artemis Fowl weet
op geniale wijze het beroemde kunstwerk De
elfendief uit een bankkluis te ontvreemden. Wanneer
hij de authen-ticiteit van het schilderij wil vaststellen,
weet Butler, Artemis' bodyguard, nog maar net een
aanslag op zijn jonge meester te verijdelen. Welke
vijand heeft het op Artemis' leven voorzien? Op
hetzelfde moment wordt Holly Short samen met haar
elfBI-commandant Julius Root in een hinderlaag
gelokt. Voor de surveillancecamera's lijkt het net
alsof Holly haar commandant neerschiet, alvorens
uit de hinderlaag te ontsnappen en naar de
oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als
ze vertelt dat ze Julius Root juist probeerde te
redden? Het wordt al snel duidelijk wie er
verantwoordelijk is voor de problemen: Opal Koboi.
Na het mislukken van de koboldenopstand leek de
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kwaadaardige rebellenleidster in een diepe coma
beland te zijn Maar eenmaal ontwaakt uit haar
schijncoma wil ze wraak nemen op iedereen die
verantwoordelijk was voor haar falen: Holly Short,
Julius Root en Artemis Fowl. Een flitsend, modern
sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol
technologische en futuristische trucs.' NBD
Hilarische whodunit van topauteur Mac Barnett Sst… niet
verklappen, maar Mac Barnett was geen gewoon kind,
hij was geheim agent! En niet de minste: hij spioneerde
voor de koningin van Engeland. In dit heerlijk
geïllustreerde 7+-boek moet Mac B. in actie komen
wanneer de juwelen van de koningin gestolen zijn. Hij
reist de hele wereld over… maar vindt hij ze ook echt?
Topauteur Mac Barnett geeft eindelijk (op hilarische
wijze) prijs hoe het is om een geheim agent te zijn… als
kind! ‘De grappige tweekleurige illustraties van Lowery
sluiten perfect aan op het doldwaze avontuur, dat zelfs
de minder enthousiaste lezers zal aanspreken.’
Publishers Weekly ‘Een hilarisch verhaal dat lezers
reikhalzend doet uitzien naar het vervolg.’ Kirkus
Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de
ijsbeer het beste detectivebureau van het land, of
misschien wel van de hele wereld: Fiasco bv. Nu te zien
op Disney+. Flip Fiasco – Oeps... is een supergrappig
debuut van Stephan Pastis. Een graphic novel voor de
jonge fans van de serie Het leven van een Loser van Jeff
Kinney. Fiasco is de naam. Flip Fiasco, aangenaam. Ik
ben de oprichter, eigenaar en directeur van het beste
detectivebureau van het land. Wat zeg ik? Van de hele
Page 17/20

Read Book Big Game Funjungle
wereld. Dit boek is een verslag van mijn leven als
detective. Elk feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de
meesterlijke tekeningen zijn van mijzelf. Ooit tekende
mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar dat leek
nergens naar. Stephan Pastis tekende Pearls Before
Swine, een grappige strip die in meer dan 650 kranten
verscheen en later ook in boeken. Flip Fiasco – Oeps...
is zijn eerste kinderboek. Stephan woont in Amerika.
While visiting a ranch near Yellowstone National Park
with his parents, Summer, and her parents, Teddy
Fitzroy investigates the disappearances of bison and an
irreplaceable necklace.
Londen, maandag 24 mei, 11.32 uur Ted en Kat zien
hun neef Salim in 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.
“Fast-paced, smart, and action-packed...a real pageburner.” —Chris Grabenstein, #1 New York Times
bestselling author of the Mr. Lemoncello’s Library series
From New York Times bestselling author Stuart Gibbs
comes the first novel in a thrilling new series about the
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world’s youngest and smartest genius who’s forced to
use her unbelievable code-breaking skills to outsmart
Einstein. Charlie Thorne is a genius. Charlie Thorne is a
thief. Charlie Thorne isn’t old enough to drive. And now
it’s up to her to save the world… Decades ago, Albert
Einstein devised an equation that could benefit all life on
earth—or destroy it. Fearing what would happen if the
equation fell into the wrong hands, he hid it. But now, a
diabolical group known as the Furies are closing in on its
location. In desperation, a team of CIA agents drags
Charlie into the hunt, needing her brilliance to find it
first—even though this means placing her life in grave
danger. In a breakneck adventure that spans the globe,
Charlie must crack a complex code created by Einstein
himself, struggle to survive in a world where no one can
be trusted, and fight to keep the last equation safe once
and for all.
Reis mee naar de maan! Futuristische whodunit voor
jongens en meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een
spannend verhaal voor humor en bijzondere gadgets en
is in 2017 bekroond door de Vlaamse Kinder- en
Jeugdjury in de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041
en er wonen mensen op de maan. Nou ja, op een
maanbasis. De twaalfjarige Dash is een van hen. Het
klinkt geweldig, maar de verslagen die Dash verplicht
naar de aarde moet sturen, staan vol leugens. Want je
mag helemaal niet naar buiten, het eten is er ver-schrikke-lijk, en de wc’s zijn echt een drama. Tot dag 188 is
het leven dus eigenlijk oersaai op de maan, maar dan
wordt dr. Holtz dood gevonden buiten de basis. De
bevelhebber van de basis denkt direct aan een ongeluk.
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Maar Dash gelooft dat niet en gaat stiekem zelf op
onderzoek uit, waarbij hij zaken ontdekt waar hij
misschien beter niet vanaf had kunnen weten… Lees ook
het spannende vervolg: Het maan-mysterie.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip
aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte
kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet
wat er gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een
robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het
eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief.
Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder
ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen
op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots
die Roz met geweld terug willen halen omdat haar
grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe
vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz
en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer
succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele
illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’
genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
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