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trilogie van Sleedoorn De Sleedoorn-trilogie is een razend
spannende serie vol vriendschap, humor, mysterie en gevaar.
Boekenwebsite Hebban gaf deel 1 in de serie 5 sterren: 'De
sleutel van Sleedoorn is een geweldig avonturenboek waar veel in
te beleven valt. Erg knap gedaan en zeker een aanrader.'
Over de rand Norah McClintock 2001 Nadat een klasgenoot van
een meisje van een hoge rotswand is gevallen, beseft zij steeds
duidelijker dat iemand hem misschien een duw heeft gegeven.
Het waterpaard Dick King Smith 2009-09-20 Na een zware
storm vindt de achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei aan de
Schotse kust. Ze smokkelt het mee naar huis en verstopt het in
het bad. Wanneer Kirstie en haar broertje de volgende ochtend
gaan kijken, zwemt er een klein zeemonster in de badkuip! Het is
het vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien. Alleen hun opa
weet wat het monster écht is: een waterpaard.
The Red Blazer Girls: The Vanishing Violin Michael D. Beil
2010-08-10 The perfect series for kids who loved THE
LEMONADE WAR series and are ready for more mysteries! "With
wit, cunning, snappy dialogue and superior math skills, The Red
Blazer Girls represent the best of girl-detectives while still feeling
relatable and real. Nancy Drew would be right at home with this
group." -- Huffington Post's 15 Greatest Kid Detectives List When
there are mysteries to be solved, the Red Blazer Girls are on the
case! The discovery of the Ring of Rocamadour has secured the
girls' reputation as Upper East Side super-sleuths, bringing many
sundry job requests (no mystery too small, right?) and some
unwanted attention from crooks. This time the girls must follow a
trail of cryptic clues, involving everything from logic to literature,
to trace a rare violin gone missing. But nothing is as it appears,
and just as a solution seems imminent, the girls find themselves
scrambling to save the man who was once their prime suspect.
Bowstrings and betrayal, crushes and codes abound in this
suspenseful companion to the Red Blazer Girls' 2009 debut.
Michael Beil, a New York City high school English teacher and
life-long mystery fan, delivers a middle-grade caper that's perfect
for middle-grade readers who have finished THE LEMONADE
WAR series and are ready for more advanced mysteries!
Winterhuis Hotel Ben Guterson 2018-12-06 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 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.
De kunst van het liegen Alan Bradley 2012-11-14 Alan Bradley,
De kunst van het liegen, een Favia de Luce Roman Wanneer de
eigenzinnige Flavia de Luce op het lijk van een man stuit, schrikt
ze, maar ze is ook opgetogen. Deze situatie vraagt om haar
uitmuntende speurderskwaliteiten. De onvermoeibaar
nieuwsgierige Flavia ontdekt aanwijzingen over de bizarre moord
die de politie over het hoofd ziet. Ze legt een mysterie uit het
verleden bloot, lost de raadsels rond de verdwijning van een baby
op, en ondervindt dat leugens slecht zijn voor haar bestwil. >br>
De Canadese Alan Bradley brak internationaal door met De

Het stroeve touw Alan Bradley 2012-02-02 Alan Bradley, Het
stroeve touw Een Flavia de Luce roman Flavia de Luce is
hoogbegaafd en dol op scheikunde en op misdaad. In haar
scheikundelab maakt ze gifbrouwsels, die ze bij voorkeur test op
haar twee zussen. Op een morgen stuit Flavia op de beroemde
poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in
het dorp Bishops Lacey. Omdat hij moet wachten op reparatie,
voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners maar de
show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke
dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie
op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar
slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke
verdachten. Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het
licht die vooral geheim hadden moeten blijven...
De smaak van venijn Alan Bradley 2010-10-11 Internationale
bestseller! Flavia de Luce woont met haar twee zussen en haar
vader op het Engelse familielandgoed Buckshaw. De elfjarige
Flavia is hoogbegaafd en dol op scheikunde, en op misdaad. Ze
doet graag experimenten in het scheikundelab dat van haar
overleden moeder is geweest. Haar eigen gifbrouwsels test ze bij
voorkeur op haar twee zussen. Op een morgen vindt Flavia het
lichaam van een man in de moestuin. Voor haar neus blaast hij
zijn laatste adem uit. Wie is het? Flavia is zo nieuwsgierig dat ze
haar eigen onderzoek begint. De politie wil haar vreemd genoeg
niets vertellen. Stukje bij beetje ontrafelt Flavia een vreselijk
geheim uit haar vaders verleden. Ze gaat zo op in de raadsels en
puzzels van haar speurwerk dat ze ook zichzelf in gevaar brengt,
maar dat snapt ze pas als het al veel te laat is. Alan Bradley
(1938) groeide op in Cobourg, Canada. Voor hij begon met
schrijven werkte hij lang bij radio- en televisiebedrijven. Hij had
maar vijftien pagina's nodig om zijn Canadese uitgever ervan te
overtuigen dat zijn spannende debuutroman uitgegeven moest
worden. Zelf had hij tientallen jaren gewerkt om die pagina's te
schrijven. Na publicatie volgde een overweldigende hoeveelheid
enthousiaste recensies en een stortvloed aan internationale deals:
met De smaak van venijn heeft Bradley de juiste snaar geraakt.
'Een sterk plot en een hele rij wonderbaarlijke figuren maken dit
Canadese debuut tot een fantastisch onderhoudend boek.' The
Guardian 'Briljant, onweerstaanbaar en onverbeterlijk, Flavia
heeft een mooie toekomst voor zich. Bradleys debuut is een
winnaar.' Kirkus, met ster 'Flitsend debuut.' Publishers Weekly
'Wat een heerlijk boek. Flavia de Luce is een van de meest
vindingrijke, ja ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The
New York Times
De laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1 Francisco X.
Stork 2011 Twee 17-jarige jongens, de een doodziek, de ander
vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele
zomerweken op elkaar aangewezen.
De vloek van de moordenaar Kevin Sands 2017-12-13 Sleedoorn 3
- De vloek van de moordenaar is deel 3 in de Sleedoorn-trilogie:
een historische serie vol spannende puzzels, ingewikkelde codes
en een vleugje magie. De vloek van de moordenaar
Apothekersleerling Christopher lijkt wel gemaakt voor onheil en
avontuur. Wat een rustig diner bij de koning had moeten worden,
eindigt in een chaos door een (mislukte) moordaanslag op de
aanwezige gasten. Uit een cryptische boodschap van de
moordenaar blijkt dat dit niet de laatste aanslag zal zijn. Als
Christopher ontdekt wie het éígenlijke doelwit was, krijgt hij met
zijn vrienden Tom en Sally de opdracht om een eeuwenoude vloek
op de Franse troon te onderzoeken. Daar ontdekken ze dat niet
alleen de koninklijke familie in gevaar is, maar zijzelf ook. De
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smaak van venijn, dat in meer dan 35 landen wordt uitgegeven.
De kunst van het liegen is het derde boek met Flavia de Luce in
de hoofdrol. De reacties op de serie zijn wereldwijd lovend en
inmiddels hebben miljoenen lezers de ondeugende Flavia in het
hart gesloten. De televisierechten zijn verkocht aan regisseur
Sam Mendes (American Beauty, Revolutionary Road).
www.flaviadeluce.com Een victoriaans landhuis ergens in
Engeland. Een excentrieke familie. Een eigenwijs, hoogbegaafd
meisje met een voorliefde voor mysteries, dat is Flavia de Luce.
`Flavia is ongelooflijk grappig, ondeugend, gevaarlijk en lief. Aan
het einde van elk boek zou je haar willen adopteren, inclusief
haar scheikundelab met gifbrouwsels. Oprah.com `Verrukkelijk.
Laat maar komen die volgende delen. Trouw `Een ideale mix van
fantasie, (droogkomische) humor en avontuur. Heleen van
Dodewaard, boekhandel Veenendaal
The Vanishing Violin Michael D. Beil 2010 Seventh-graders
Sophie, Margaret, Rebecca, and Leigh Ann follow a trail of cryptic
clues to locate a rare violin, catch the person sneaking into St.
Veronica's School for late-night cleaning and redecorating, and
outsmart a conniving classmate.
De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met
zijn ouders naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die
een spionnenclub heeft in de kelder. Georges wordt zijn
compagnon. Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten,
die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt een plan om
het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je gaan
als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De
spionnenclub is een spannend en ontroerend boek over
vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep
houdt en verrast.
The Red Blazer Girls: The Ring of Rocamadour Michael D.
Beil 2009-04-14 The perfect series for kids who loved THE
LEMONADE WAR series and are ready for more mysteries! Edgar
Award Nominee for Best Mystery! "With wit, cunning, snappy
dialogue and superior math skills, The Red Blazer Girls represent
the best of girl-detectives while still feeling relatable and real.
Nancy Drew would be right at home with this group." -Huffington Post's 15 Greatest Kid Detectives List It all began with
The Scream. And ended with . . . well, if we told you that, it
wouldn’t be a mystery! But in between The Scream and The Very
Surprising Ending, three friends find themselves on a scavenger
hunt set up for a girl they never met, in search of a legendary
ring reputed to grant wishes. Are these sleuths in school uniforms
modern-day equivalents of Nancy, Harriet, or Scooby? Not really,
they’re just three nice girls who decide to help out a weird lady,
and end up hiding under tables, tackling word puzzles and
geometry equations, and searching rather moldy storage rooms
for “the stuff that dreams are made of” (that’s from an old
detective movie). Oh, and there’s A Boy, who complicates things.
As boys often do. Intrigued? The Red Blazer Girls offers a fun,
twisty adventure for those who love mystery, math (c’mon, admit
it!), and a modest measure of mayhem. Michael Beil, a New York
City high school English teacher and life-long mystery fan,
delivers a middle-grade caper that's perfect for middle-grade
readers who have finished THE LEMONADE WAR series and are
ready for more advanced mysteries!
The Red Blazer Girls: The Secret Cellar Michael D. Beil
2012-10-09 The perfect series for kids who loved THE
LEMONADE WAR series and are ready for more mysteries! "With
wit, cunning, snappy dialogue and superior math skills, The Red
Blazer Girls represent the best of girl-detectives while still feeling
relatable and real. Nancy Drew would be right at home with this
group." -- Huffington Post's 15 Greatest Kid Detectives List
Mysteries seem to find the Red Blazer Girls: when Sophie finds a
secret message in the antique fountain pen she bought for her
father, the girls are on a case. Soon, they're at the home of the
pen's original owner, a secretive man who kept to himself. His
house is full of puzzles, all of which protect a hidden treasure,
and the Blazers will do anything to get to the bottom of things.
Throw in an ill-tempered bookstore owner with a motive, a
missing will, a walking stick that doubles as a key, a school
Christmas play, and a rat named Humphrey, and it all adds up to
another thrilling adventure for the Red Blazer Girls. Michael Beil,
a New York City high school English teacher and life-long mystery
fan, delivers a middle-grade caper that's perfect for middle-grade
the-ring-of-rocamadour-red-blazer-girls-1-michael-d-beil

readers who have finished THE LEMONADE WAR series and are
ready for more advanced mysteries!
Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen
uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft
neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en
een huurmoordenaar.
Uitverkoren Carol Lynch Williams 2010-12-08 De dertienjarige
Kyra is opgegroeid in een zeer geïsoleerde gemeenschap. Haar
vader heeft drie vrouwen, zijzelf heeft twintig broers en zussen,
en er zijn zelfs nóg twee kinderen op komst. Over haar
leefomgeving heeft Kyra zich nooit iets afgevraagd. Totdat ze
langzaamaan steeds meer in contact komt met de buitenwereld.
In het geheim bezoekt ze de Boekenbus om verboden boeken te
lezen. En ze ontmoet Joshua, op wie ze verliefd wordt, terwijl
Kyra haar geliefde eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als Kyra
vervolgens moet trouwen met haar zestigjarige oom die al zes
vrouwen heeft staat Kyra voor een wanhopige keuze. Hierbij
wordt ze geconfronteerd met geweld en haar eigen angst om haar
familie voor altijd te verliezen. Een krachtig en hartverscheurend
boek over liefde en hoop. Het schrijnende verhaal van een meisje
dat worstelt om zichzelf en uiteindelijk de waarheid te vinden.
Meg Cabot
De chirurg Tess Gerritsen 2011-01-05 s Nachts dringt De Chirurg
de slaapkamers van nietsvermoedende vrouwen binnen en laat
hen onvoorstelbare verschrikkingen ondergaan. De enige hoop
van de politie is dokter Catherine Cordell, slachtoffer van een
identieke misdaad. Twee jaar geleden schoot ze haar aanrander
neer. Catherines wereld stort in als deze nieuwe moordenaar de
details van toen blijkt te kennen. Kan rechercheur Thomas Moore
haar beschermen tegen deze nietsontziende jager?
Zwemmen met haaien Ann Kidd Taylor 2017-10-16 Ann Kidd
Taylor heeft met ‘Zwemmen met haaien’ een hartverwarmende
roman geschreven over moed en liefde, met als fantastische
setting het altijd zonnige Florida, waar de auteur woont. Kidd
Taylors eerste boek was het memoir ‘Traveling with
Pomegranates’, dat ze samen met haar moeder Sue Monk Kidd
schreef. Op een zomerdag in 1988 overkomt de twaalfjarige
Maeve twee buitengewone dingen: ze wordt gekust door Daniel
en even later wordt ze aangevallen door een haai. Achttien jaar
later is Maeve een gevierd zeebioloog. Haar bijnaam is de
haaienfluisteraar en er is niets in het water dat haar angst
aanjaagt. Wanneer ze terugkeert naar Florida en de plek waar ze
is opgegroeid – een hotel gerund door haar grootmoeder –
ontdekt ze dat haar tweelingbroer aan een roman werkt over haar
mislukte relatie met Daniel. En dat Daniel, die ze al jaren niet
meer heeft gesproken, als kok werkt bij het hotel. Het leven staat
op z’n kop: aan Maeve de keus of ze wegvlucht in haar werk of de
confrontatie aangaat met haar verleden. ‘Zwemmen met haaien’
is een ontroerende roman over de liefdes in je leven en over
tweede kansen.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het
gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner
Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de
Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke
waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon
Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het
apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de
Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een
uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen.
Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar
wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar
voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert
Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en
heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol
verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Omdat ik het waard ben Cecily von Ziegesar 2010-04-16 Februari
in New York is koud en grijs, maar dat geldt niet voor Gossip Girl
en haar gevolg. Het is de tijd van grote modeshows en
filmfestivals, dé tijd om te stralen voor de jonge, rijke en mooie
inwoners van de Upper East Side.
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Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick
Simpel raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om te
bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader
ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de gevangenis zit?
Vanaf ca. 11 jaar.
Charters en privilegiebrieven van het jaar 1191-1826 ... 's
Hertogenbosch 1865
The Red Blazer Girls: The Mistaken Masterpiece Michael D.
Beil 2011-06-14 The perfect series for kids who loved THE
LEMONADE WAR series and are ready for more mysteries! "With
wit, cunning, snappy dialogue and superior math skills, The Red
Blazer Girls represent the best of girl-detectives while still feeling
relatable and real. Nancy Drew would be right at home with this
group." -- Huffington Post's 15 Greatest Kid Detectives List
Sophie, Margaret, Becca, and Leigh Ann are back in an all-new
Red Blazer Girls caper. In the third installment, Sophie is nose to
fist with her arch-rival, Livvy, all while taking care of movie-star
Nate Etan's dog, when Father Julian hires the Blazers to help him
authenticate a painting. Mayhem and mystery follows as the girls
attempt to uncover the truth. Oh, and, uh, Sophie's friend-who-isnot-a-boyfriend, Raf, is back. . . . Michael Beil, a New York City
high school English teacher and life-long mystery fan, delivers a
middle-grade caper that's perfect for middle-grade readers who
have finished THE LEMONADE WAR series and are ready for
more advanced mysteries!
Als je terugkomt Rebecca Stead 2012-07-12 Op een dag ontdekt
Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek,
geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen om het leven
van je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee
gunsten. Eén: je moet me een brief schrijven. Miranda vindt nog
meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen zij ze zou
kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar weet,
zelfs dingen die nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de
briefjes? En hoe kan ze door een brief te schrijven iemands leven
redden? Als je terugkomt is een spannend en mysterieus verhaal
over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de Newbery
Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
Het reuzenradmysterie Siobhan Dowd 2011-05-31 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.
Book Clubbing! Carol Littlejohn 2011 Learn how to sponsor a
successful, student-led book club for grades K through 12 that is
fun, easy-to-implement, and encourages reading. * Bibliographic
lists of works cited after each chapter * An index of authors,
titles, and reading activities by age * Figures are included with
selected activities and reading games
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly
wordt niet serieus genomen door haar intellectuele familie.
Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New
York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed
zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de
enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en
Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt
Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een
voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime missie, als zij iets
voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
Een mooie plek om te sterven Malla Nunn 2010-11-12 In de verte
veranderde een bergketen de horizon in onregelmatige blauwe
pieken. Een mooie plek om te sterven, dacht Emmanuel, en hij
liep langzaam over de rivieroever. Na tien stappen zag hij het
lichaam. Nu begreep hij waarom de landarbeiders zo bang waren
geweest. Wanneer rechercheur Emmanuel Cooper wordt
opgeroepen bij een moord in Jacob s Rest, een stadje op de grens
van Zuid-Afrika en Zimbabwe, krijgt hij een gevoelige zaak in
handen. Het lichaam is van de blanke politiecommissaris Willem
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Pretorius, een geliefde inwoner van het dorp, en een echte Boer.
Het onderzoek wordt al snel overgenomen door de
Veiligheidsdienst, die de moord het liefst in de schoenen van
zwarte politiek activisten wil schuiven. Maar Cooper gaat op
eigen kracht verder en ontrafelt langzaam het geheime leven dat
Pretorius leidde, een geheim leven dat ook hem fataal kan
worden.
De maan-zaak Stuart Gibbs 2015-06-09 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-schrik-ke-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. 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.
Integrating Children's LIterature through the Common
Core State Standards Rachel L. Wadham 2015-07-28
Implementation of the Common Core State Standards with the
integration of children's literature can transform teaching and
learning into a holistic and engaging experience. • Offers an easyto-understand explanation of the CCSS • Defines and explains the
CCSS three-prong approach to text complexity • Provides usable
lesson and unit plans • Explains how to use children's literature
as a primary tool for implementing the CCSS
Zielsgeheim Sharon Bolton 2012-04-11 Zeer beklemmende,
originele thriller waarin de fascinatie van een jonge politieagente
voor Jack the Ripper haar duur komt te staan... Ondanks haar
fascinatie voor de negentiende-eeuwse seriemoordenaar Jack the
Ripper heeft de jonge Londense politieagente Lacey Flint nog
nooit aan een moordonderzoek gewerkt. Totdat er op een avond
een vrouw hevig bloedend door messteken over Laceys auto
leunt, in haar armen valt en sterft. Als getuige moet Lacey een
gepaste afstand tot de moordzaak houden, maar wanneer ze via
een journaliste een brief ontvangt waarin een verwijzing naar
Jack the Ripper en naar Lacey staat, blijkt dat onmogelijk. Is er
een copycat killer aan het werk? Lacey weet als geen ander dat er
volgens het patroon van de negentiende-eeuwse moorden nog
meer slachtoffers gaan vallen. En zij kan weleens de volgende
zijn...
Lockwood en Co Jonathan Stroud 2016-02-03 Overdag is er
niets aan de hand. 's Nachts komen kwade geesten tevoorschijn...
Het kleinste, meest ongeorganiseerde, maar zonder twijfel
allerbeste bureau dat op geesten jaagt is Lockwood & Co.
Medewerkers: de charismatische eigenaar Anthony Lockwood,
boekenwurm George Cubbins en nieuwkomer Lucy Carlyle De
drie staan voor hun moeilijkste klus tot nu toe. Het beruchte
landgoed Combe Carey Hall moet geestvrij worden gemaakt.
Geen van de vorige geestenjagers is ooit teruggekeerd. Anthony,
Lucy en George moeten al hun talenten inzetten om te strijden
tegen de geest van de Schreeuwende Wenteltrap en... om in leven
te blijven. Jonathan Stroud is een Engelse schrijver. Al van jongs
af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. Jonathan Stroud
is getrouwd en heeft twee kinderen. 'Eeuwenoud kwaad,
onopgeloste moorden, machtige geesten en sinistere stervelingen
- een verhaal waarvoor je lang opblijft... Met het licht aan! Zet
maar op je need-to-read-lijst.' Rick Riordan, auteur van de Percy
Jackson-boeken 'Dit is het soort boek waar je in één klap verliefd
op wordt.' Bookwitch 'Spannend en met humor geschreven.' Beth
Johnson, boekhandel Van Rossum
Dodencirkel Elly Griffiths 2021-11-01 Forensisch archeoloog
Ruth Galloway doet onderzoek in een zaak van een aantal
verdwenen meisjes. Zijn ze slachtoffer van een rituele offering?
Deel 1 in de Ruth Galloway-serie: DODENCIRKEL.Als ze niet
bezig is met opgravingen van beenderen of andere
archeologische vondsten, geeft Ruth Galloway colleges aan de
universiteit. Ze woont aan de rand van de afgelegen en verlaten
Saltmarsh, een indrukwekkend moerasgebied in Norfolk.
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haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de
moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan
niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op
onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen. Opeens
krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen
verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven
in het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich
mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog
meer hebben verteld? James Patterson is de succesvolste
hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan
75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire
thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YAserie Heks & Tovenaar.
De eerstverlorene James Patterson 2020-10-19 Vier vrouwen,
één missie. ‘De eerstverlorene’ is het eerste boek uit de ‘Women’s
Murder Club’ reeks, waar inspecteur Lindsay vastloopt in haar
onderzoek naar de brute moorden op drie pasgetrouwde stellen.
Om de seriemoordenaar te grazen te nemen, besluit ze met
andere experts de zaak te bespreken: patholoog-anatoom Claire,
journalist Cindy en openbaar aanklager Jill. Ondanks dat het
onderzoek vanaf dat moment niet meer volgens de officiële
regeltjes verloopt, vinden ze vele aanwijzingen naar de dader.
Maar zijn de vier vriendinnen nog wel veilig voor de moordlustige
dader? James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens
werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan
tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan
300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times,
waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton
schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en
best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein
achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen,
die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als
voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen
gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar
Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award
van de National Book Foundation.
De geheime tegenstander Agatha Christie 2015-03-25 Tommy
Beresford en Tuppence Cowley zitten beiden zonder werk en
besluiten zich per advertentie aan te bieden als avonturiers die
bereid zijn om 'alles te doen en overal heen te gaan'. Wanneer
een zekere mijnheer Whittington Tuppence benadert met een
opdracht, blijkt dat het begin van een angstig avontuur...
De oorsprong van de beiaard Luc Rombouts 2019

Wanneer er een kinderskelet wordt gevonden op de vindplaats
van een palencirkel in het moeras, waar Ruth eerder opgravingen
heeft gedaan, wordt zij benaderd om de beenderen te dateren.
Het skelet blijkt tweeduizend jaar oud, tot grote teleurstelling van
inspecteur Harry Nelson, die Ruths hulp had ingeroepen. Hij had
gehoopt dat de beenderen van Lucy waren, een meisje dat al tien
jaar vermist wordt. Sindsdien krijgt Nelson brieven over Lucy met
bizarre verhalen vol verwijzingen naar offerrituelen en met
Keltische en Bijbelse teksten. Dan verdwijnt opnieuw een meisje,
en Nelson krijgt eenzelfde soort brief over haar. Terwijl de
brievenschrijver dichterbij komt en het moeras zich van zijn
meest verraderlijke kant laat zien, wordt Ruth het onderzoek in
getrokken en brengt haar forensisch archeologische kennis haar
in levensgevaar.
De Vlaemsche School St. Lukasgilde 1855
Hylas en het oog van de valk Michelle Paver 2014-10-15 Hylas
wist niet wat hij zag. Tijdens de winter had hij veel gruwelijke
dingen meegemaakt, maar dit was met niets te vergelijken. De
Zee had alles vernietigd: hutten, boten, bomen, dieren, mensen.
Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen
rottende hopen aangespoelde resten. Een vuilgrijze golf likte aan
zijn laarzen, en hij ademde de verstikkende stank van de dood in.
Het was bijna onmogelijk dat Pirra en Heibel het hadden
overleefd. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de
Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere mijnen van
Thalakrea en is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door
de Grote Golf is verwoest. Zijn zusje heeft hij nog steeds niet
gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een
schip naar Keftioe heeft gezet, willen ze niets meer met hem te
maken hebben. Maar Hylas is vastberaden om hen te vinden.
Intussen groeit de dreiging van de zwarte krijgers, de Kraaien.
Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef gesteld.
Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een
adembenemende avonturenserie van Michelle Paver, die zich
afspeelt in het Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden,
strijdwagens en oude magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en
Wolf
Het lijk in de kelder Norah McClintock 1999
Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt onschuldig terecht in
een strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat
moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken
heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13
jaar.
Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun
dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die
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