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De wilde kippen club Cornelia Funke 2012-09-07 'Avonturen kun je niet plannen, zoals ballet of zo. Die wachten om de hoek en - tsjak! opeens zijn ze er!' Maar je kunt wel iets
doen om het lot een handje te helpen. Daarom begint Sprotje een club, samen met haar vriendinnen Roos, Melanie en Kim. Een club met een eigenwijze naam, met
clubgeheimen en een kippenveertje als herkenningsteken. En dan komen de avonturen vanzelf. Avonturen die alles te maken hebben met de Pygmeeën, de club van vier
jongens uit hun klas, gezworen vijanden van de Wilde Kippen...
Dragon Rider Cornelia Funke 2014-10-02 Firedrake - a brave young dragon - his loyal brownie friend Sorrel and a lonely boy called Ben embark on a magical journey to find the
legendary place where silver dragons can live in peace for ever. Along the way, they discover extraordinary new friends and a courage they never knew they had. Just as well,
for the greatest enemy of all is never far behind them - a heartless monster from the past who's been waiting a very long time to destroy the last dragons on earth...
De spokenjagers en het griezelkasteel Cornelia Funke 2010 Op kasteel Duisterberg moeten de drie spokenjagers proberen de bloedige barones te verslaan. Dat blijkt een stuk
lastiger dan gedacht. Vanaf ca. 8 jaar.
Artemis Fowl Eoin Colfer 2009-10-31 Artemis Fowl is een twaalfjarig crimineel meesterbrein, belust op macht en geld en immer in gezelschap van zijn boomlange bodyguard
Butler. Wanneer Artemis erachter komt dat iedere elf een magisch boek bezit, steelt hij een exemplaar, fotografeert het en mailt het naar zijn Mac. Op ingenieuze wijze kraakt hij
de code van het magische boek en ontdekt zo een manier om de elfen hun befaamde goud afhandig te maken. Hij slaagt erin kapitein Holly Short - de eerste vrouwelijke officier
van de elfBI - te ontvoeren, wat op grote weerstand stuit van het in verhalen en legenden zo lief afgeschilderde elfenvoik. Zwaarbewapend en uitgerust met de modernste
computertechnologie trekken de elfen ten strijde, vastbesloten de misdadige plannen van Artemis in de kiem te smoren... Als één serie het verdient in de fantasykast pal naast
Harry Potter te staan, is het Artemis Fowl.' DE VOLKSKRANT De snelheid, humor en spectaculaire scènes maken Artemis Fowl tot een moderne, realistische actiefilm in
boekvorm.' BOL.COM
The Wild Chicks Cornelia Funke 2018-05-18 From the bestselling author of the INKWORLD series, Dragon Rider, and more, The Wild Chicks chronicles the adventures of a
lively group of friends--Charlie, Freya, Trudie, and Melanie--in rural Germany as they navigate school, mischief, boys, and the occasional hen-in-the-garden!
Thomas en de laatste draken Cornelia Funke 2012-09-14 Thomas begint samen met de zilveren draak Long en het koboldmeisje Zwavelkopje aan een gevaarlijke reis vol
avonturen. Ze gaan op zoek naar een plek waar de laatste draken veilig kunnen leven. Een plek waar ze niet door de mensen bedreigd worden. Volgens oude verhalen moet
ergens in de bergen van de Himalaya zo'n plaats zijn: het vaderland van de draken. Ze vertrekken bij volle maan, want draken kunnen alleen bij het licht van de maan vliegen.
Maar Netelbrand, de bloeddorstige gouden draak, is ook op zoek naar het vaderland van de draken. Want hij doet niets liever dan op draken jagen. En hij is Thomas, Long en
Zwavelkopje al op het spoor...
De IJzerstrijder Julie Kagawa 2016-03-08 De IJzerprins heeft ons allemaal verraden... Hij heeft me vermoord. Maar toen werd ik wakker... Mijn naam is Ethan Chase, en ik was
er bijna geweest nadat mijn neef Keirran zijn zwaard in mijn buik stak. Wonderbaarlijk genoeg heb ik het overleefd, maar blijkbaar heb ik heel wat gemist terwijl ik bewusteloos
was. De onzichtbare sluier, die de mensenwereld van de wereld van de fae scheidt, is heel even weggetrokken. Hoewel de mensen maar een glimp van Nimmernimmer hebben
opgevangen, brak de pleuris uit! En met alle emoties die dat opriep, kon de Vergeten Koningin haar krachten terugkrijgen. Shit happens... Nu leidt Keirran het leger van Vergeten
fae in een opstand tegen de oude rijken van Zomer en Winter. Ik haat die magische rotwereld, maar hier kan ik mijn neef dus echt niet mee weg laten komen! Wat voor regels ik
er ook voor moet overtreden, ik zál hem tegenhouden! Zelfs als dat betekent dat ik moet gaan samenwerken met mijn oude vijanden, de fae... 'Je leest eigenlijk geen boek, maar

je maakt het zelf mee!' - Young-Adults.nl 'Kagawa houdt altijd de vaart in haar verbeeldingsrijke wereld. Fans zullen meer dan tevreden zijn over dit laatste deel.' - Booklist
Het dodenhuis Sarah Pinborough 2018-04-24 Het Dodenhuis van Sarah Pinborough Een nieuwe thriller van de auteur van 13 minuten Toby's leven was heel normaal, tot het
overhoop werd gehaald door zoiets simpels als een bloedtest. Ze brachten hem naar het Dodenhuis, ver weg van de moderne wereld. Daar woont hij nu, samen met de andere
zogenaamde Defecten. Ze worden in de gaten gehouden door Moeder en haar verpleegsters, die wachten op een teken van ziekte. Een teken dat het tijd is om naar het
sanatorium te gaan. Niemand komt ooit terug uit het sanatorium. Toby is graag alleen, om te mijmeren over hoe zijn leven vroeger was en om de angst voor wat er komen gaat
zo ver mogelijk weg te stoppen. Maar dan worden er nieuwe Defecten binnen gebracht. Een van hen is Clara, een energiek meisje dat vastbesloten is om haar leven hier niet te
laten eindigen. En dat verandert alles. Iedereen sterft. Hoe je hebt geleefd is wat telt. 'Ontroerend en volslagen meeslepend. Ik kon het niet neerleggen.' Stephen King 'Een
prachtig verhaal, oprecht verteld.' Neil Gaiman
De bijzondere woorden van Gioia Enrico Galiano 2019-04-02 De bijzondere woorden van Gioia is een origineel, overrompelend en geestig debuut van de jonge, megapopulaire
docent Enrico Galiano. De bijzondere woorden van Gioia is een origineel, overrompelend en geestig debuut van de jonge, megapopulaire docent Enrico Galiano. De bijzondere
woorden van Gioia is dé hit in Italië met inmiddels meer dan 50.000 verkochte exemplaren. De 17-jarige Gioia is anders dan haar klasgenoten. Ze draagt geen make-up, en haar
oude flanellen blouse en kapotte broek zijn écht versleten en gescheurd. Ze houdt van fotograferen (alleen ruggen van mensen, nooit de voorkant) en verzamelt onvertaalbare
woorden en zinnen. Gioia heeft één vriendin die eerlijk en onomwonden zegt waar het op staat – helaas bestaat ze alleen in het hoofd van Gioia. Op een avond ontmoet Gioia
een jongen, Lo. Met hem kan ze goed praten, ontdekt ze. Maar is hij wel wie hij zegt dat hij is? Enrico Galiano (1977) is docent op een middelbare school in Noord-Italië. Hij zette
de Facebookpagina Cose da prof (Lerarenzaken) op, met meer dan tien miljoen views. Voor scholieren organiseerde hij poëzieflashmobs voor en door jongeren. In 2015 stond
hij op de lijst van populairste auteurs in Italië. ‘Een verhaal dat je in één adem uitleest.’ settelibri.it
The Aurelia Curse (Dragon Rider #3) Cornelia Funke 2022-06-07 Dragons, myth, and magic unite in the third installment of Cornelia Funke's bestselling Dragon Rider series.
Ben and the Greenblooms must protect a mythical new creature rising from the ocean -- a creature who can bring either light or darkness to whoever it first meets. A new peril
has emerged in the world of Fabulous Creatures. One that could cause the disappearance of their kind. Luckily, all of our favorite characters are back--Ben and Firedrake, his
wonderful dragon friend, plucky Guinevere and the Greenbloom family, Sorrel the irrepressible brownie, the miniature man Twigleg and a host of new Fabulous Animals and
sturdy helpers. But the threat is real and qucikly encroaching. A villian from the family's past is seeking revenge. And all the while, the mysterious Aurelia, the most fabulous and
powerful creature of all, moves across oceans to its final destination, introducing a new underwater world to enjoy.
Pirate Girl Cornelia Caroline Funke 2005 Ferocious Captain Firebeard may think that he and the cruel crew of the Horrible Haddock rule the high seas - but he hasn't reckoned
on a small, daring girl called Molly. And he certainly should never have kidnapped her! Molly soon proves to be sharper and quicker than any of the pirate gang's cutlasses. And
before long, Firebeard must face his comeuppance - the fury of her fearsome mum! Ages 3+
Thomas en de veer van de griffioen Cornelia Funke 2017-10-05 Thomas en zijn vrienden moeten op zoek naar de zeldzame zonneveer van een griffioen om de laatste pegasuseieren op aarde uit te laten komen. Maar griffioenen zijn niet alleen zeer zeldzaam, het zijn ook de gevaarlijkste en boosaardigste fabelwezens die er bestaan. En de tijd dringt –
ze hebben slechts tien dagen om een zonneveer te bemachtigen. Het wordt een adembenemende race tegen de klok, waarbij niet alleen het leven van de pegasus-veulens op
het spel staat, maar ook dat van Thomas’ geliefde draak Long...
Drie keer kloppen Cressida Cowell 2020-05-26 Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van
Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak, loopt verder op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De
heksenval (deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan dat hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van
oorlog met elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel samenwerken.
De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze moeten gauw een betovering zien te vinden om de
Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De feeën, machtige tovenaars en toverspreuken
vliegen je direct om de oren. (...) Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
Real Hauntings — 3-Book Bundle Mark Leslie 2014-10-01 This special three-book bundle collects three haunting books on the supernatural by Mark Leslie. In Spooky Sudbury
and Haunted Hamilton he relays creepy tales from two of Canada’s cities. Lock the doors and turn on all the lights before you settle down with these stories, because once you
begin to read about the supernatural elements that lurk within these seemingly normal towns in Southern Ontario, strange bumps in the night will take on new, more sinister
meanings. In Tomes of Terror Leslie has compiled true stories of the supernatural in literary locales, complete with hair-raising first-person accounts. You may even recognize a
spectre of your local library lurking in these true stories and photographs. If you have ever felt an indescribable presence hanging about a quiet bookshop, then you’ll enjoy these
fascinating and haunting tales. Haunted Hamilton Spooky Sudbury Tomes of Terror
Scary, Gross, and Enlightening Books for Boys Grades 3–12 Deborah B. Ford 2009-11-19 Finally, a book to help educators promote sure-fire reading pleasers to boy readers in

grades 3–12! Scary, Gross, and Enlightening: Books for Boys Grades 3-12 is the helpful new reference handbook for educators looking for just the right books to captivate the
imaginations of boys in a way that makes reading fun as well as effective. In chapters than span the full range of categories and genres, Scary, Gross, and Enlightening surveys
the latest and greatest titles aimed at boys in the primary and secondary grades, including nonfiction, graphic novels, mystery and adventure, sports, sci-fi and fantasy, humor,
history, books that were made into movies, read-aloud titles, and classic works that have stood the test of time. Each chapter suggests a number of appropriate and delightful
titles on a specific theme and includes listings of corresponding websites, reproducible lessons, and activities. The book also provides lists of professional titles to support each
chapter's theme, as well as research-based strategies for teaching with the suggested books. Chapters center on the common themes of "boy books" for grades 3-12, including
sports, sci-fi and fantasy, graphic novels, mystery and adventure, and more Offers reproducible lessons and activities Includes a chapter on professional titles relevant to the
various themes of the suggested books
Mississippi is van mij Cornelia Funke 2012-07-20 Emma kan het bijna niet geloven: van haar oma Dolly krijgt ze een echt paard! Ze heet Mississippi, en het is het paard van de
oude meneer Klippelaar, die net overleden is. Oma heeft eigenlijk al veel te veel dieren op haar boerderij, maar anders zou het paard verkocht worden aan de slachter, en dat
kan ze niet laten gebeuren natuurlijk. Maar dan wil de neef van Klippelaar het paard plotseling terughebben, en hij doet er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Er valt een
dreigbrief op de mat en Dolly s honden worden ontvoerd. Samen met oma en de buurjongens Leo en Max bedenkt ze een plan om Mississippi te redden. Een spannend
avontuur voor iedereen die van dieren en paarden houdt! Cornelia Funke schreef eerder de succesvolle serie over De Wilde Kippen Club.
De magiër van Macindaw John Flanagan 2015-12-22 De inwoners van Skandia en Araluen leven inmiddels alweer vijf jaar in vrede met elkaar. Will heeft, nu hij zelf tot Grijze
Jager is bevorderd, de verantwoordelijkheid over een eigen leen. Al snel blijkt dat hij, ook als leenheer, op zijn hoede moet blijven. Niet alleen zijn eigen stukje land kent
problemen, ook in het hoge Noorden rommelt het. Daar schijnt een afgelegen leen te worden geteisterd door duistere magische krachten. Samen met zijn vriendin Alyss gaat hij
op onderzoek uit, om tot de ontdekking te komen dat er wel heel erg onverklaarbare dingen gebeuren.
Keverkoningin M.G. Leonard 2017-05-18 Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor Darkus, zijn neushoornkever Baxter en alle andere
kevervrienden. Darkus moet haar en haar spionerende gele lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem lukken de keverkoningin te stoppen?
Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults 2016-11-07 In The CLassics and Children's Literature between West and East a team of
contributors from different continents offers a survey of the reception of Classical Antiquity in children’s and young adults’ literature by applying regional perspectives.
Inkdeath Cornelia Funke 2010-07-01 As Bluejay--Mo's fictitious double--tries to keep the Book of Immortality from unraveling, Adderhead kidnaps all the children in the kingdom,
asking for Bluejay's surrender or the children will be doomed to slavery in the silver mines.
De spokenjagers en het vuurspook Cornelia Funke 2009 Het spookt in hotel De Strandparel. Werk aan de winkel voor de spokenjagers Hedwig Kummelsap, Tom Tomsky en
Hugo MES (Matig Eng Spook). Al snel blijkt dat het om een GROBLISPO (Griezelig Onverslaanbaar BLIksemSPOok) gaat. Vanaf ca. 8 jaar
Ziel van het zwaard Julie Kagawa 2019-06-18 De demon kamigoroshi is ontsnapt... Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat
moment eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. De nieuwe tijd is bijna daar, en
boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen. Tot nu toe is het de zestienjarige Yumeko gelukt de drakenrol uit handen van de vijand te houden. Ze is al een eind op
weg om haar stukje van de rol naar de tempel te brengen, waar het veilig is. Maar dan dient zich een nieuwe vijand aan: een levensgevaarlijke demon, die eeuwenlang
gevangen zat in een vervloekt zwaard, is ontsnapt en heeft bezit genomen van Kage, de jongen die had beloofd haar te beschermen...
De dievenbende van Scipio Cornelia Funke 2012-04-23 'Jij bent dus echt de Dievenkoning,' zei de vreemdeling op gedempte toon. 'Nou, vooruit dan, hou je masker maar op, als
je je gezicht niet wilt laten zien. Ik zie zo ook wel dat je nog erg jong bent.' Prosper en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen naar Venetië. Samen met een groep
straatkinderen, die moeten stelen om te overleven, slapen ze in een verlaten bioscoop. Hun leider is Scipio, die de Dievenkoning wordt genoemd. Een onbekende man vraagt
hun een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil er veel geld voor betalen, dus dat wil de dievenbende wel doen. Zo zetten ze een avontuur in gang dat niet meer te stoppen is.
De wilde kippen club op schoolreis Cornelia Funke 2012-09-14 Sprotje, Roos, Melanie en Kim (beter bekend als de Wilde Kippen Club) gaan een week op schoolreis. Met de
hele klas naar een jeugdherberg op een Waddeneiland. Op zo'n plek hoef je niet lang te wachten op een avontuur. Zeker niet als de jongens van de Pygmeeën ook mee zijn.
Maar het vreemde gelach dat ze 's nachts horen, en de geheimzinnige voetsporen - zitten de Pygmeeën daar ook achter? Of klopt er toch iets van het verhaal dat er een geest
ronddoolt over het eiland?
Levende schaduwen Cornelia Funke 2016-09-02 Jacob Reckless heeft het leven van zijn broer Will in de Spiegelwereld kunnen redden, maar betaalde hiervoor een hoge prijs.
De mot die op zijn borst is neergestreken zal hem zes maal bijten voordat ze terugvliegt naar de Zwarte Fee en hem dood achterlaat. De tijd dringt, maar ergens in de wereld
achter de spiegel moet er een magische kruisboog zijn waarmee hij de vloek van de Zwarte Fee kan opheffen. Met Vos aan zijn zijde begint Jacob aan een koortsachtige
zoektocht. Hij blijkt echter niet de enige te zijn: de goyl Nerron is ook op zoek naar de kruisboog, om te bewijzen dat hij de beste schatzoeker van de wereld achter de spiegel is.
Maar voor Jacob gaat het om leven en dood... In Reckless – Levende schaduwen keert Jacob Reckless terug naar de Spiegelwereld. Een wereld vol rijke personages,

raadselachtige schepselen en heroïsche zoektochten, die alleen ontsproten kan zijn uit het brein van de meesterverteller van onze generatie, Cornelia Funke.
De Bartimaeus-trilogie / 1 De amulet van Samarkand / druk 1 Jonathan Stroud 2004 Een tovenaarsleerling, in dienst van een van de tovenaars die samen met driehonderd
anderen deel uitmaakt van de regering van Londen, besluit een amulet te stelen om zich te wreken.
Web van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 Meggie las voor de honderdste keer de afscheidsbrief aan haar ouders: 'Liefste Mo! Lieve Resa! Maak je alsjeblieft geen zorgen. Farid
moet Stofvinger vinden om hem voor Basta te waarschuwen, en ik ga met hem mee. Ik ben niet van plan om lang te blijven, ik wil alleen het Woud zonder Wegen zien en de
Spekvorst, de mooie Cosimo en misschien nog de Zwarte Prins met zijn beer. Ik wil de feeën weerzien en de glasmannetjes en Fenoglio. Hij zal me ook terugschrijven. Jullie
weten dat hij het kan. Wees niet ongerust. Capricorno is er immers niet meer. Tot gauw, duizend kussen, Meggie'
De spokenjagers in groot gevaar Cornelia Funke 2010 Tom moet examen doen voor zijn Spokenjagers Diploma-C. De opdracht lijkt eenvoudig, maar de spokenjagers krijgen
ongewild te maken met iets wat veel enger is dan een gewoon spook. Vanaf ca. 8 jaar.
Achter de spiegel Cornelia Funke 2012-10-02 Jacob Reckless vlucht al jarenlang door een magische spiegel naar een donkere, betoverende wereld, die bewoond wordt door
mensen, feeën, dwergen en goyl, een vijandig stenen ras. Bij toeval ontdekt zijn jongere broer Will Jacobs geheim en volgt hem naar de andere wereld. Met rampzalige
gevolgen: Will wordt getroffen door een vloek en zal langzaam maar onherroepelijk verstenen. Om zijn broer te redden besluit Jacob alles op het spel te zetten wat hem lief is.
Samen met zijn trouwe bondgenoot Vos en Wills grote liefde Clara gaat hij op zoek naar de machtige maar gevaarlijke fee die de vloek ongedaan kan maken. Zal het Jacob
lukken om haar op tijd te vinden? Cornelia Funke schept in Reckless Achter de spiegel een fantastische nieuwe wereld boordevol gemene schurken en sprookjesachtig gespuis.
Een adembenemend avontuur vol vriendschap, liefde en verraad.
Het huis der spionnen Daniel Silva 2018-11-20 Vier maanden na de dodelijkste aanslag op Amerikaans grondgebied sinds 9/11, is Londen het nieuwe doelwit van is. Een reeks
bomaanslagen laat een spoor van vernieling achter. De terreuraanval was briljant gepland, maar toch is er één los eindje. Kunstrestaurateur én meesterspion Gabriel Allon wordt
op de zaak gezet. Hij vindt al snel een connectie met een terreurcel in Saint-Tropez, bij de flamboyante en schatrijke Jean-Luc Martel en zijn echtgenote Olivia Watson, een
beeldschoon ex-topmodel. Zíj beweert niet te weten dat Martel zo rijk is geworden door drugshandel. Híj heeft zogenaamd niet door dat hij zaken doet met een man die het
Westen wil verwoesten. Slaagt Gabriel Allon erin om via hen bij het brein achter de aanslagen te komen? Het huis der spionnen is een verslavende thriller, die je ademloos
achterlaat.
Inkdeath (Inkheart Trilogy, Book 3) Cornelia Funke 2011-10-01 The masterful conclusion to the epic, award-winning, NYT bestselling INKHEART trilogy by internationally
acclaimed author Cornelia Funke.The Adderhead--his immortality bound in a book by Meggie's father, Mo--has ordered his henchmen to plunder the villages. The peasants' only
defense is a band of outlaws led by the Bluejay--Mo's fictitious double, whose identity he has reluctantly adopted. But the Book of Immortality is unraveling, and the Adderhead
again fears the White Women of Death. To bring the renegade Bluejay back to repair the book, the Adderhead kidnaps all the children in the kingdom, dooming them to slavery in
his silver mines unless Mo surrenders. First Dustfinger, now Mo: Can anyone save this cursed story?
De hondenuitlaatclub Cornelia Funke 2014-04-01 Gaby heeft weinig zin in de zomervakantie. Zes weken duren eindeloos als je vriendinnen op vakantie zijn! Had ze maar een
hond, dan zou ze zich niet vervelen Gelukkig komt Gaby s nichtje onverwacht logeren. En die heeft een geweldig plan: ze bieden zich aan als hondenuitlaters. De weken erna
laten ze allerlei soorten honden uit, van koppige teckels tot een eigenwijze schaapshond. Een ding is zeker: een saaie vakantie wordt het niet!
“Throw the book away” Amie A. Doughty 2013-05-11 Children’s literature is an excellent way to educate children, on everything from social behavior and beliefs to attitudes
toward education itself. A major aspect of children’s literature is the importance of books and reading. Books represent adult authority. This book examines the role that books,
reading and writing play in children’s fantasy fiction, from books that act as artifacts of power (The Abhorsen Trilogy, The Spiderwick Chronicles, Harry Potter) to interactive
books (The Neverending Story, Malice, Inkheart) to books with character-writers (Percy Jackson, Captain Underpants). The author finds that although books and reading often
play a prominent role in fantasy for children, the majority of young protagonists gain self-sufficiency not by reading but specifically by moving beyond books and reading.
Ridder zonder hart Cornelia Funke 2012-04-27 Jon heeft het moeilijk. Omdat hij niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een kostschool gestuurd. En dan verschijnen
op een nacht ook nog vier geesten van middeleeuwse ruiters onder zijn raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze hem hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe
kun je het opnemen tegen geesten? De enige die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op school zit. Ze stelt voor de geest van Willem Langzwaard om hulp te vragen.
Deze ridder is begraven in de kathedraal en heeft gezworen iedereen te helpen die in nood verkeert. Samen met Ella laat Jon zich â s avonds insluiten in de kathedraal. Zal
ridder Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon helpen?
Reckless III: The Golden Yarn Cornelia Funke 2021-08-03 First paperback publication of the third book in Cornelia Funke's internationally bestselling Reckless series. The worlds
on either side of the mirror are about to collide. And there's nothing Jacob can do to stop them. After a perilous encounter with an Alder Elf - an immortal, trick--turning creature to
whom he owes a great debt - Jacob must journey back into the enchanted Mirrorworld once again. Together with Fox, his beautiful shape-shifting friend, Jacob has no choice but
to follow his brother on the trail of the Dark Fairy, who has fled deep into the East: to a land of folklore, Cossacks, spies, time--eating witches and flying carpets. But what exactly

is the Dark One running from? Could it be the same danger that threatens Jacob and Fox? The third book in the Reckless series, The Golden Yarn is a thrilling tale of courage
and fear, jealousy and forbidden desire; in which love has the power both to save a life - and to destroy it.
Princess Pigsty Cornelia Caroline Funke 2007 Tired of being a princess, the youngest of three sisters throws her crown out the window and finds happiness working in the royal
kitchen and pigsty.
Opnieuw verliefd Abbi Glines 2015-02-12 'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads.com Internationale bestseller! Nr. 1-positie in de Verenigde
Staten, Engeland en Duitsland! Na het wereldwijde succes van Bijna verliefd en de twee daaropvolgende dleen, Nooit verliefd en Voor altijd verliefd, gaat Abbi Glines in Opnieuw
verliefd terug naar het begin. Bijna verliefd was het verhaal van Blaire. Nu is het Rush die zijn kant van het verhaal vertelt.
De god beneden de zee Leon Garfield 1995 In een doorlopend verhaal wordt verteld over de geschiedenis van de Griekse goden. Vanaf ca. 13 jaar.
Nacht van de draak Julie Kagawa 2020-04-07 Boze krachten hebben het lot van de wereld in handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt
degene die op dat moment eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. Dat moment
is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen.Yumeko heeft het laatste stuk van de drakenrol opgegeven om haar vrienden te redden. Nu moeten zij
en haar reisgenoten zo snel mogelijk naar de woeste kust van Iwagoto om de Meester der Demonen tegen te houden, voordat hij de kans krijgt de grote Kami-draak aan te
roepen. Want hij zal een wens doen die de hele wereld in het verderf zal storten...Het wordt een race tegen de klok in het adembenemend spannende slot van de Schaduw van
de vos-serie.
Nacht van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 In de wereld van inkt is Meggies vader een soort Robin Hood geworden. Meggie en haar moeder kunnen alleen maar hulpeloos
toekijken. Waren ze maar nooit naar die Wereld van inkt teruggegaan... Nacht van inkt is het sluitstuk van de grootste inkttrilogie van Cornelia Funke. De eerste twee delen zijn
Hart van inkt en Web van inkt.
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