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Childrens Book Of Magic
The Magic Faraway Tree is the second story in the Faraway Tree series by the world’s
best-loved children’s author, Enid Blyton. When Joe, Beth and Frannie move to a new
home, an Enchanted Wood is on their doorstep. And when they discover the Faraway
Tree, it proves to be the beginning of many magical adventures! Join them and their
friends Moonface, Saucepan Man and Silky the fairy as they discover which new land is
at the top of the Faraway Tree. Will it be the Land of Spells, the Land of Treats, or the
Land of Do-As-You-Please? Come on an amazing adventure – there’ll be adventures
waiting whatever happens. Enid Blyton’s funny, magical adventure stories have
become true classics, loved by millions and still selling thousands of copies every year.
She is arguably the most famous children’s author of all time, thanks to series such as
The Wishing-Chair, The Faraway Tree, The Mysteries, The Famous Five and The
Secret Seven.
'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.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit
magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal.
Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de
heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten
kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer
voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje
vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de
jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag
nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al
jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat
het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de
maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The
Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal
voor het mooiste kinderboek.
Provides step-by-step instructions for easy magic tricks using a magic wand, money,
rubber bands and string, cards, and other objects.
Magician Monsieur Lapin is auditioning assistants and Houdini the rabbit is the obvious
choice - he loves magic and knows how to take care of everyone and everything in the
theatre. So one night when things go wrong, Houdini tries to carry on with the show...
and unfortunately that spells rabbit-shaped disaster for his human magician.
Dr. Julia Cates is een beroemde kinderpsychiater, tot een schandaal haar carrière
ruïneert. In ongenade keert zij terug naar Rain Valley, het stadje in de buurt van
Washington waar ze is opgegroeid. Daar komt Julia in aanraking met een bijzonder
zesjarig meisje, dat helemaal alleen vanuit de donkere bossen her stadje komt
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binnenlopen. Het wilde, vervuilde meisje kan of wil niet praten en is opgesloten in een
wereld van onvoorstelbare angst en isolatie.
An introduction to the world's most famous magic tricks and illusionists traces the
history of magic from its origins in Ancient Egypt through the performances of today,
sharing step-by-step instructions for how to learn 20 kid-friendly tricks in such areas as
transformation, levitation and prediction.
When Blossom the Unicorn accidentally releases Zorgoth the slug from captivity, the
reluctant heroes of the Super Happy Magic Forest must find a way stop him from
drinking the potion of power which will give him the ability to destroy the forest.
Discover the infamous beasts and magical monsters that dwell in mythology The Children's
Book of Mythical Beasts and Magical Monsters reveals a world of mythology and magic.
Discover the fantastical tales and amazing worlds that these beasts and monsters inhabit, from
Grendel's attack on Beowulf to Aztec legends and the fall of Atlantis. Classic myths and lesserknown legends are retold through eye-catching images, character exploration and family trees,
while also exploring their origins, hidden meanings and similarities. With epic tales of brave
heroes and evil deeds the Children's Book of Mythical Beasts and Magical Monsters unravels
the mythical world.
Seven short stories about magical items and places are selected from several books of fairy
tales from different sources. These tales are designed to be fascinating reading for young
children. The tales are: (1) The Magic Bundle, (2) The Magician's Heart, (3) Accidental Magic
or Don't Tell All You Know, (4) The Magic Turban, The Magic Sword and the Magic Carpet, (5)
The Magic Pipe, (6) The Enchanted Ring, and (7) The Magic Shop. Children have enjoyed
reading these fairy tales for years and it is good to find them in one single volume. This is the
third book in this series. The stories increase in both size and difficulty from the first book to the
last book in the series. In this third book, there are a couple of longer stories designed for older
children.
Geen voorkennis van de serie vereist, dus perfect voor nieuwe lezers Celaena Sardothien is
Adarlans meest gevreesde sluipmoordenaar. Officieel ligt haar loyaliteit bij Arobynn Hamel,
meester van het Sluipmoordenaarsgilde, maar in werkelijkheid vertrouwt ze alleen haar collega
Sam. In deze vijf verhalen, die zich afspelen vóór De glazen troon, volgen we Celaena op vijf
gevaarlijke missies, van afgelegen eilanden tot woestijnen vol vijanden, waar ze vecht om
slaven te bevrijden en zich te wreken op tirannieke heersers. Maar er is één probleem: deze
missies gaan recht in tegen het beleid van Arobynn Hamel. En op verraad staat de
allerhoogste straf…
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira
slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun
schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen. Er zal
geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had
durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen
zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Maak kennis met de wereld van de wachters en demonen in 'Witheet' van Jennifer L.
Armentrout, het eerste deel van de populaire Dark Elements-serie. De zeventienjarige Layla
wil maar één ding: normaal zijn. Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half demon en half
wachter, én ze heeft een bijzondere gave. Ze kan namelijk met een kus iemand vermoorden.
Dit maakt haar anders dan de wachters bij wie ze is opgegroeid, die de opdracht hebben om
de wereld demoonvrij te houden. Voor hen moet Layla haar demonische kant verbergen.
Vooral voor Zayne, op wie Lyla al een eeuwigheid een crush heeft. Dan ontmoet ze Roth, een
knappe en mysterieuze demon. Ze voelt een connectie met hem en daarnaast is het hele nietzoenengedoe geen probleem met hem, want Roth heeft geen ziel. Lyla weet dat ze uit zijn
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buurt moet blijven, maar als ze ontdekt dat zij het middelpunt vormt van een duivels plan, moet
ze Roth wel vertrouwen. Een deal met de duivel, is dat nou zo slim? 'Witheet' van Jennifer L.
Armentrout is het eerste deel van de superspannende Dark Elements-serie. Het verhaal van
Layla gaat verder in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier. Maar dan
duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwart-witte kat. Hij is enorm groot en kan praten. Hij
houdt van surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan hem zien... Crenshaw was
vroeger Jacksons denkbeeldige vriend. Waarom is hij plotseling terug? Jackson heeft wel
andere dingen aan zijn hoofd... Dat zijn ouders geldproblemen hebben en ze misschien hun
huis kwijtraken, bijvoorbeeld. Maar Crenshaw laat zich niet zomaar wegsturen.
Muddle and Twink, two naughty brownies, are amazed to find a box full of wishing-feathers.
But when Muddle accidentally interferes with Twink's first wish, the two brownies wish for the
silliest ways to annoy each other.
Letters are MAGIC. When you know their secrets, like a bright bird, you take flight. Hop along
with a playful rabbit emcee and see for yourself! Letters are everywhere in this delightful book
that embraces the power of words and what they can do, how they can make you feel, and
what they can help you say. Each letter has a name, and letters have power . . . power to
make words. Words can make you hungry, make you laugh, or enchant you. And you can
enchant others with magic of your own, by using them to write anything you please. Unlock the
magic of letters in this colorful, imaginative book from the award-winning author/illustrator
teams of Tony Johnston and Wendell Minor.

The Children's Book of Magic
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
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de
familie Kane, waarin de lang verloren gewaande Egyptische goden weer tot
leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S. in de eerste week na
verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren verkocht.Nadat hun moeder stierf
hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun
grootouders, en Carter zwerft met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius
Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor
een experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk
de afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en
Sadie en Carter komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven
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dreigen te komen. Kunnen zij het geheim van hun familie ontrafelen voor het te
laat is?
A new edition of Magic Beach, with sparkly new cover, to celebrate 150,000
copies sold of this modern Australia classic.
Argues that reading aloud to children is a vital part of their educational
development, exploring how and where to read to achieve the best effects.
Het magische receptenboek van Bakkerij Bliss Alle ingrediënten voor een
betoverend verhaal! De ouders van Roos, Tijm, Dille en Leintje runnen een
magische bakkerij in het stadje Rampenburg. Met behulp van een geheimzinnig
kookboek, dat al eeuwen in de familie is, bakken ze de meest betoverende
koekjes en taarten. Als hun ouders een tijdje de stad uit moeten, krijgt Roos de
sleutel van de voorraadkamer waarin het kookboek wordt bewaard. Haar moeder
drukt haar op het hart: de deur mag alleen in noodgevallen geopend worden,
want er mag absoluut geen magie vrijkomen... Wanneer de kinderen toch
experimenteren met wat magische recepten, belanden ze in de mafste situaties.
Dan geeft Dille de sleutel aan Lilian, de mysterieuze vrouw die beweert dat ze
hun tante is. Maar is zij wel te vertrouwen? ‘Kathryn Littlewood pakt je meteen in
met haar verrukkelijke verzinsels.’ Trouw Ook verschenen in deze serie: De
waanzinnige wedstrijd van Bakkerij Bliss De onmogelijke opdracht van Bakkerij
Bliss Het geheime ingrediënt van Bakkerij Bliss De betoverende mix van Bakkerij
Bliss De ultieme uitdaging van Bakkerij Bliss
Learn the secret of magic and put on your own astounding magic show with
these 20 step-by-step magic tricks to try at home The Children's Book of Magic
demystifies the mystical by tracing the history of magic from ancient Egypt to the
present day exploring the secrets behind some of the greatest magicians from
Harry Houdini to Albertus Magnus. From coin tricks to sleight of hand The
Children's Book of Magic explains the best magic tricks for kids through engaging
step-by-step sequences helping you master the perfect trick. With 8 schools of
magic and 20 magic tricks inside, you'll learn how to cut a person in half, make
objects levitate or even disappear! You'll be well on your way to becoming the
world's best magician and putting on your very own magic show! Dive in and
discover amazing magic tricks from the secrets of sleight of hand to captivating
card tricks and the mysteries of misdirection for your own magic show.
Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden met eenhoorn. En dus loopt
alles in Evi’s leven op rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Voor heel veel leeftijden. 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. Eenhoorn op rolletjes is het tweede deel in de
hilarische graphicnovelserie Evi en eenhoorn van Dana Simpson. Volledig in
kleur, voor meisjes met humor vanaf 8 jaar. Evi is nog steeds beste vrienden met
eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in Evi’s leven op rolletjes loopt, zoals
alleen een eenhoorn dat kan. Met humor. Dit is de vriendschap waar iedereen
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over wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn, maar
dan vermengd met narcisme (eenhoorn) en sarcasme (Evi). Deze serie is
smullen voor heel veel leeftijden.
A wizard's hat blows into town, changing people into different animals when it
lands on their heads.
Features autobiographical vignettes by popular children's authors and offers
more than eight hundred short articles covering every aspect of children's books,
their themes, and their creators
Presents instructions for performing fifty magic tricks involving cards, puzzles,
coins, and other household objects.
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 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
Nadat de boosaardige Lilian het magische kookboek van de familie Bliss heeft
gestolen, zet Roos alles op alles om het terug te krijgen. De enige manier waarop
dat zou kunnen lukken, is door haar tante uit te dagen tijdens een belangrijke
bakwedstrijd in Parijs. Roos gaat de strijd aan met behulp van haar familie, een
pratende kat en een muzikale Franse muis. Samen doorkruisen ze heel Parijs
om speciale ingrediënten te verzamelen waarmee ze Lilian kunnen verslaan. Het
wordt een zenuwslopende race tegen de klok die ze moeten winnen, anders kan
het receptenboek voor altijd verloren gaan
What is happen if everyone has a magic hat? Well, it's could be possible! max
has this chance but it was the first of story to happen many things for it with other
animals of the farm and to find more important that magic hat!
Instructions and diagrams take aspiring magicians through thirty card tricks,
arranged in increasing order of difficulty.
"An captivating introduction to global myths, legends, and folklore, from Greek
heroes and Norse gods, to dragons, giants, and more"--Back cover.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha
mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de
Page 5/8

Get Free Childrens Book Of Magic
nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder
ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht,
moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar
het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor
een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een
sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos
waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend
en Warcross
Upon publication, Anita Silvey’s comprehensive survey of contemporary
children’s literature, Children’s Books and Their Creators, garnered unanimous
praise from librarians, educators, and specialists interested in the world of writing
for children. Now The Essential Guide to Children’s Books and Their Creators
assembles the best of that volume in one handy, affordable reference, geared
specifically to parents, educators, and students. This new volume introduces
readers to the wealth of children’s literature by focusing on the essentials — the
best books for children, the ones that inform, impress, and, most important,
excite young readers. Updated to include newcomers such as J. K. Rowling and
Lemony Snicket and to cover the very latest on publishing and educational
trends, this edition features more than 475 entries on the best-loved children’s
authors and illustrators, numerous essays on social and historical issues, thirty
personal glimpses into craft by well-known writers, illustrators, and critics, and
invaluable reading lists by category. The Essential Guide to Children’s Books
and Their Creators summarizes the canon of contemporary children’s literature,
in a practical guide essential for anyone choosing a book for or working with
children.
With her magic paintbrush, Shen can paint steaming pots full of fish and oysters
to feed the hungry people in her village, but when the evil emperor hears of her
gift he commands Shen to paint gold for him instead. She is determined to keep
her promise to paint only for the poor, but how can she match the emperor's
mighty power? Julia Donaldson's brilliant verse combines with beautiful
illustrations to bring vibrant life to a traditional tale of how a little girl's integrity can
withstand the corruption of power and greed.
When the court magician puts a spell on him that makes him grow very fat,
Prince Timothy takes some drastic measures to remedy the situation.
Het allerlaatste deel uit de Schijfwereld-reeks Alleen J.K. Rowling kan zich
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wereldwijd een meer gelezen Britse schrijver noemen dan Sir Terry Pratchett Er
is iets op komst. De uilen en de vossen voelen het al aan en zo ook Tiffany
Verweerd. Een oude vijand is zich aan het hergroeperen. Het is een tijd van
einden en beginnen, van oude vrienden en nieuwe, van grenzen die aan het
vervagen zijn, en van het verschuiven van macht. Ditmaal is het Tiffany die
tussen het licht en het donker, het goede en het kwade staat. Als een leger elfen
klaarstaat voor een invasie moet Tiffany de heksen zien te verenigen. Om het
land te beschermen. Haar land. Er moet werk van gemaakt worden. Koste wat
kost. De pers over De herderskroon ‘Terry Pratchett was nog nooit zo gevat,
direct en raadgevend als in zijn laatste Schijfwereld-boek.’ The Guardian ‘Een
vrolijk vaarwel van een van de meesters van de fantastische fictie. Hoog gehalte
aan literair genot.’ Nicholas Tucker in The Independent ‘Terry Pratchett was een
van onze grootste fantasten en zonder twijfel de grappigste.’ George R.R. Martin
‘Terry Pratchett heeft meer vreugde in mijn leven gebracht dan welke andere
schrijver dan ook.’ A.S. Byatt
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to
train your dragon) De Tovenaars van Ooit is het eerste deel van de
langverwachte nieuwe serie van Cressida Cowell, auteur van de internationale
bestsellerreeks How to Train your Dragon (Hoe tem je een draak). Xar is de
jongste zoon van de koning van de Tovenaars en de enige van zijn stam zonder
magie. Wanneer hij erachter komt dat Wens, de rebelse dochter van de koningin
van de Krijgers, een magisch object verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over
om dat in handen te krijgen. Maar de Tovenaars en Krijgers leven al jarenlang op
voet van oorlog met elkaar. En dan loert er ook nog een ander gevaar: de zwarte
magie van de heksen – waarvan werd aangenomen dat die was verdwenen – is
teruggekeerd... De Tovenaars van Ooit heeft alle ingrediënten van een echte
Cowell-boek: humor, een fantasierijke wereld en treffende personages. Van
Cowells boekenreeks How To Train your Dragon zijn wereldwijd meer dan 8
miljoen exemplaren verkocht. How to Train your Dragon is succesvol verfilmd
door DreamWorks en het is een goed bekeken tv-serie op Netflix en CBBC.
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
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