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Read the HILARIOUS books that inspired the HOW TO TRAIN YOUR DRAGON films!
Hiccup Horrendous Haddock the Third is a smallish Viking with a longish name.
Hiccup's father is chief of the Hairy Hooligan tribe which means Hiccup is the Hope and
the Heir to the Hairy Hooligan throne - but most of the time Hiccup feels like a very
ordinary boy, finding it hard to be a Hero. It is the Doomsday of Yule. At the end of this
day, either the humans or the dragons will face extinction. Alvin the Treacherous is
about to be crowned the King of the Wilderwest on the island of Tomorrow. His reign of
terror will begin with the destruction of dragons everywhere. The fate of the dragon
world lies in the hands of one young boy: Hiccup Horrendous Haddock the Third. If
Hiccup can't beat Alvin the Treacherous then the entire human AND dragon race will
become extinct. The time has come to prove himself, once and for all. Will Hiccup - with
the help of his friends Fishlegs, Camicazi and Toothless the dragon - finally be crowned
KING? And will the dragons survive? How to Train Your Dragon is now a major
DreamWorks franchise starring Gerard Butler, Cate Blanchett and Jonah Hill and the
TV series, Riders of Berk, can be seen on CBeebies and Cartoon Network.
Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de megapopulaire serie van
Cressida Cowell, waarvan wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019 verschijnt deel 1 nu als
filmeditie. Eerder bracht filmgigant DreamWorks twee films gebaseerd op deze serie
naar het witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste film over de niet zo
stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje. Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt
het eerste deel van deze boekenserie in een nieuw jasje, voor een nieuwe generatie
jongens en meisjes! De boeken van Cressida Cowell zijn bekroond met diverse prijzen,
waaronder de belangrijke Blue Peter Award. In 2018 verscheen het eerste deel van
Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars van Ooit. ‘Als je de maffe maar o
zo geweldige How to Train your Dragon¬-serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de
grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The Guardian
Xar and Wish are heroes with a huge task ahead--confronting the Nuckalavee is not for
the faint hearted. But with Magic and Iron together, they might just have a chance of
saving their beloved homes from those who seek to destroy everything they hold dear.
The third electrifying book in The Wizards of Once series fizzes with magic and
introduces us to a host of glorious new characters: bears and piskies and magical pins
and needles to name but a few.
Frans van der Steg is de meester van de vijfde klas. Hij vertelt zijn leerlingen avonturen
die hij zogenaamd zelf heeft beleefd. De kinderen geloven er geen woord van, maar ze
luisteren vol spanning. Op een dag kan Frans niets verzinnen. Daarom zegt hij dat hij
wacht op een brief met een opdracht. En 's avonds, met een bliksemflits en een
donderslag, komt die brief binnenwaaien! Is het een grap van de kinderen? Het boek
dat ook werd verfilmd tot een spannende televisieserie.
Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend
is er nu het superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow.
Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot het
Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft
haar veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren
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van gedroomd heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte
naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich
tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt
door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige
Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar
een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al
vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een
fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een
heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de
vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar
meer.’ **** NRC Handelsblad
Read the HILARIOUS books that inspired the HOW TO TRAIN YOUR DRAGON films!
Hiccup Horrendous Haddock the Third is a smallish Viking with a longish name.
Hiccup's father is chief of the Hairy Hooligan tribe which means Hiccup is the Hope and
the Heir to the Hairy Hooligan throne - but most of the time Hiccup feels like a very
ordinary boy, finding it hard to be a Hero. Bad times have come to the Archipelago.
Ever since the woods of Berserk burned down, it is almost as if the world is cursed.
Dragons are starting to revolt against their Masters. The waters have risen, flooding
fields and washing whole villages away. But worse still, the wicked witch Excellinor has
returned. Can Hiccup find the King's Things and win the sword-fighting contest to stop
Alvin the Treacherous from becoming King of the Wilderwest? ***Please note this
ebook is TEXT ONLY and does not include the illustrations that appear in the printed
book.*** READ ALL 12 BOOKS IN THE SERIES! You don't have to read the books in
order, but if you want to, this is the right order: 1. How to Train Your Dragon 2. How to
Be a Pirate 3. How to Speak Dragonese 4. How to Cheat a Dragon's Curse 5. How to
Twist a Dragon's Tale 6. A Hero's Guide to Deadly Dragons 7. How to Ride a Dragon's
Storm 8. How to Break a Dragon's Heart 9. How to Steal a Dragon's Sword 10. How to
Seize a Dragon's Jewel 11. How to Betray a Dragon's Hero 12. How to Fight a Dragon's
Fury How to Train Your Dragon is now a major DreamWorks franchise starring Gerard
Butler, Cate Blanchett and Jonah Hill and the TV series, Riders of Berk, can be seen on
CBeebies and Cartoon Network.
The Wizards of OnceBook 1Hachette UK
De avonturen in De Tovenaars van Ooit van Cressida Cowell (bekend van Hoe tem je
een draak) gaan verder in De heksenval. In dit tweede deel neemt de auteur-illustrator
je opnieuw mee naar de magische wereld van een tovenaarszoon en een
krijgersdochter. Xar is een Tovenaar en Wens is een Krijger. Ze hebben van hun
ouders geleerd elkaar te haten als gif. Maar wanneer hun paden elkaar kruisen, zijn ze
tot elkaar veroordeeld. En ze hebben elkaar harder nodig dan ooit, want de heksen met
zwarte magie zijn teruggekeerd. Langzaam maar zeker verspreiden ze zich door het
land, en ze lijken onverslaanbaar. Wens en Xar hebben de perfecte heksenval
gevonden: een toverdrank. Maar er ontbreekt nog één ingrediënt... Cressida Cowell
schreef en illustreerde eerder de megapopulaire serie over Vikingszoon Stikkum Stoere
Steurkop III, waarvan wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht en
succesvol is verfilmd door DreamWorks. Cowells boeken zijn bekroond met o.a. de
Blue Peter Award en de Gold Award Nestle Children’s Book Prize. ‘De Tovenaars van
Ooit heeft alle ingrediënten van een echt Cowell-boek: humor, een fantasierijke wereld
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en treffende personages. En daarbij ziet hij er ook nog eens prachtig uit!’
www.fantasywereld.nl
Fee Rozemarijn vindt feeën saai omdat ze zo zoet en netjes zijn. Ze wil liever een heks
zijn en vertrekt tegen moeders wil naar het heksenbos. Prentenboek met kunstzinnige
prenten in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De bestseller uit Amerika van dit moment: Dog Man! Lees nu het eerste boek over deze
blaffende boevenvanger – half hond, half agent en helemaal politieheld. Als een
politieagent en zijn hond gewond raken door de streken van de gemene kat Karel,
verandert een levensreddende operatie alles. Dog Man is geboren! Deze nieuwe
superheld is dol op botten en likjes geven aan de politiebaas. Maar boven alles
beschermt hij de stad tegen rottige robots, kattige criminelen en op hol geslagen
hotdogs. Dog Man is een hilarische graphic novel vol met bizarre tekeningen en leuke
woordgrappen, vertaald door Tjibbe Veldkamp. Urenlang lees- en kijkplezier voor
kinderen vanaf 7 jaar.
Cressida Cowell, the author of How to Train Your Dragon, returns with the final
installment of the New York Times bestselling Wizards of Once series! Xar and Wish
are on the final leg of their journey--first stop: The Mine of Happiness. Here, starvation
is never far away for the Magical creatures who toil in its horrible depths. Xar and Wish
must escape and fast; Xar needs to take control of his ever-growing Witchstain, and
Wish must achieve her Destiny. But the Tazzelwurm is in their way, a grotesque
monster who threatens to block every entrance. Time is not on their side, but the
forests are calling them. Will their combined strength be enough for the biggest quest
so far: to defeat the Kingwitch once and for all?
Nevermoor – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is dé
nieuwe magische serie voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar en ouder. Nevermoor –
Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is dé nieuwe
magische serie voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar en ouder. Morrigan Crow is
vervloekt. Ze is geboren op Avondstond, de onfortuinlijkste dag om geboren te worden.
Niet alleen wordt ze beschuldigd van allerlei rampen, ze is ook gedoemd om te sterven
in de nacht van haar elfde verjaardag. Maar het loopt allemaal anders... Vlak voor haar
elfde verjaardag wordt ze ontvoerd door Jupiter North, die haar meeneemt naar de
magische stad Nevermoor. Daar moet Morrigan strijden voor een plek in het
Wondergenootschap. Haar concurrenten zijn honderden andere kinderen die allemaal
een bijzonder talent hebben. Morrigan, die nergens in uitblinkt, zal een manier moeten
vinden om alle proeven te doorstaan. En dan ontdekt ze ook wat Jupiter al die tijd voor
haar verborgen heeft gehouden...
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
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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.
From the bestselling author of How to Train Your Dragon comes an exciting highadventure series--set in a magical time, full of Wizards, Warriors, Giants and Sprites.
This was once the story of a young boy Wizard and a young girl Warrior who had been
taught since birth to hate each other like poison. But now, the boy Wizard and girl
Warrior have been brought together in the Badwoods and they have witnessed the
shocking consequences of the Stone That Takes Away Magic. They will need to cast
aside their differences once more--for an Evil Spell has broken free. It's up to Xar and
Wish to find the ingredients. But it means entering dangerous territory unannounced...
Cressida Cowell brings her trademark wit to this spellbinding sequel, along with the
stunning artwork and heartfelt adventure that has made her beloved around the world,
weaving a story that is sure to transport readers to a world that will enchant and bewitch
them.
Vervolg op Het reuzenradmysterie Mijn naam is Ted Spark. Ik ben 12 jaar en 281
dagen oud. Ik heb zeven vrienden. Drie maanden geleden heb ik het mysterie opgelost
van de verdwijning van mijn neef Salim uit het London Eye. Dit is het verhaal van mijn
tweede mysterie. Deze zomer ging ik op vakantie naar New York om mijn tante Gloria
en neef Salim te bezoeken. Toen ik daar was, werd er een schilderij gestolen uit het
Guggenheim Museum, waar mijn tante Gloria werkt. Iedereen was heel ongerust en
verdrietig. Ik begreep het probleem niet. Ik zie niet het nut van schilderijen, zelfs als ze
9,8 miljoen dollar waard zijn. Misschien komt dat door mijn ongewone brein, dat anders
werkt dan dat van andere mensen. Maar toen werd tante Gloria beschuldigd van
diefstal – en tante Gloria is familie. En toen besefte ik hoe belangrijk het is om het
schilderij te vinden en te ontdekken wie het echt had meegenomen. Prachtig eerbetoon
aan veelgeprezen auteur Siobhan Dowd Geschreven door Robin Stevens Spannend en
ontroerend verhaal met autistische hoofdpersoon Het reuzenradmysterie is bekroond
met Vlag en Wimpel Siobhand Dowd schreef ook De weg, Het moerasmeisje en Donds
offer Is ook los te lezen van Het reuzenradmysterie
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

`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics
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leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een
zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En
waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw
van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische
econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de
verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het
dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet
eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het
leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een
mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op de
moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om
ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen
moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de
Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden.
Slim, precies en tot in detail. New York Times
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een
onwaarschijnlijke held. 'Verhalen gaan niet alleen maar over strijd en wraak,' zegt
de bard. 'Je moet ook de hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje
spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.' Welkom in de
wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet wie Podkin Eenoor is. Van jong tot
oud kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn
status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen niet een beetje
overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard aankomt in de
konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt
hij aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de
geschiedenis van Podkin Eenoor - het dappere konijntje dat ondanks zijn jonge
leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan. Magische illustraties Met heel
veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit fantastische
avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als De Hobbit en natuurlijk
Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die
eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien, Edgar Allan Poe en
Terry Pratchett.
Het eerste deel van een nieuwe, onweerstaanbare 9+-serie. Spannend,
avontuurlijk en boordevol humor. Denk Hoe tem je een draak? en Frozen, met
nog een flinke schep humor en avontuur daarbovenop en je krijgt IJshart van
Jamie Littler. Ash woont in een kleine nederzetting aan het eind van de wereld en
wacht al jarenlang op de terugkeer van zijn ouders. Door de watermonsters in de
zeeën eromheen zijn de inwoners van alles en iedereen afgesloten. Op een dag
ontdekt Ash dat hij over magische krachten beschikt, en wordt hij samen met een
chagrijnige yeti als oppasser verbannen. Wanneer er een handelsslee met een
luidruchtige kapitein langskomt, aarzelt hij geen moment en gaat mee aan boord.
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Zij kunnen zijn hulp goed gebruiken. Kunnen zij hem misschien helpen zijn
familie terug te vinden?
De zomervakantie is voorbij, maar Harry Potter keert dit jaar niet terug naar
Zweinstein. Hij staat voor de gevaarlijke en haast onmogelijke opdracht van
Perkamentus: de overgebleven Gruzielementen opsporen en vernietigen. Zal
hem dat lukken?
Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te bestaan? Het land van Raas
is een fantasievol avontuur vol magie, humor en spanning in de sfeer van Narnia
en Peter Pan. Met illustraties! Toen Arthur en Roos klein waren, waren ze de
helden in het land van Raas, een denkbeeldige wereld waarin ze terechtkwamen
door in het opklapbed te klimmen op de zolder van hun opa. In Raas wemelde
het van de dingen waar ze dol op waren: zeemeerminnen, ninjatovenaars en
avontuur. Maar ook dingen waar ze bang voor waren, waaronder een bijzonder
griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de tweeling elf jaar en Raas is slechts
een herinnering. Arthur en Roos spelen nu niet meer samen; Roos is te cool en
Arthur is verwikkeld in zijn zorgen over school. Maar wanneer hij opa helpt de
zolder op te ruimen, is Arthur geschokt als opa in het opklapbed wordt getrokken
en verdwijnt. Maakt hij een grapje? Of is Raas... echt? 'Ik schreef Het land van
Raas om kinderen terug te brengen naar de wereld van hun verbeelding. Het is
een plek waar alles mogelijk is en zij de helden zijn.' Jenny McLachlan
Once there were Wizards, who were Magic, and Warriors, who were not. But Xar,
son of the King of Wizards, can't cast a single spell. And Wish, daughter of the
Warrior Queen, has a banned magical object of her own. When they collide in the
wildwood, on the trail of a deadly witch, it's the start of a grand adventure that just
might change the fabric of their worlds.
Een Dans met Draken is het zesde deel uit George R.R. Martins Game of
Thrones – in vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van de serie werden wereldwijd
inmiddels 16 miljoen boeken verkocht. In het zesde televisieseizoen zijn er, naast
grote sterren als Peter Dinklage (Tyrion), wederom glansrollen weggelegd voor
Michiel Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre). In het
oosten regeert Daenerys Targaryen met haar drie draken over een stad van stof
en bloed. Maar Daenerys heeft vele vijanden die niets liever willen dan haar zo
snel mogelijk onttronen. Wanneer de vijandelijke legermachten optrekken, is er
evenwel één jongeman die met een heel speciale reden op zoek gaat naar de
drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo reikhalzend naar wordt uitgezien? In
het hoge noorden, machtig en onaantastbaar, verrijst de Muur. Daar wacht Jon
Sneeuw, 998ste opperbevelhebber van de Nachtwacht, de grootste uitdaging
van zijn loopbaan als hij zowel binnen als buiten de Muur vijanden het hoofd
moet bieden. ‘De enige fantasy-reeks die zich mijns inziens kan meten met
J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een aangrijpende
combinatie van mythische, meeslepend historische en intens persoonlijke
elementen.’ Chicago Sun-Times ‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasyliteratoren schrokken nimmer terug voor de nodige grandeur, maar de
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duizelingwekkende omvang van dit epos heeft collega-auteurs al doen
hoofdschudden.’ The Guardian
Fantasy. Wish and Xar are now outlaws on the run, hunted by Warriors, Wizards
and worst of all, by witches. Can they find the ingredients for the spell to get rid of
witches before the Kingwitch gets his talons on magic-that-works-on-iron?
From the bestselling author of How to Train Your Dragon comes an exciting high-adventure
series - set in an ancient, magical time, full of Wizards, Warriors, Giants and Sprites. Winner of
the Blue Peter Book Award This is the story of a young boy Wizard and a young girl Warrior
who have been taught since birth to hate each other like poison; and the thrilling tale of what
happens when their two worlds collide. Perfect for boys and girls who love fantasy adventure...
Once there was Magic, and the Magic lived in the dark forests. Until the Warriors came... Xar is
a Wizard boy who has no Magic, and will do anything to get it. Wish is a Warrior girl, but she
owns a banned Magical Object, and she will do anything to conceal it. In this whirlwind
adventure, Xar and Wish must forget their differences if they're going to make it to the
dungeons at Warrior Fort. Where something that has been sleeping for hundreds of years is
stirring...
Na een erfenis wordt Brams huis verbouwd. Zodra de werklui beginnen, gaat alles mis. Totaal
gesloopt vraagt Bram zich af of hij de renovatie wel overleeft. Wordt het verbouwen of
verhuizen? Opmerking 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. Totaal gesloopt is deel 14 in de
megasuccesvolle en supergrappige graphicnovelserie Het leven van een Loser van Jeff
Kinney. Voor jongens en meiden van 8 jaar en ouder. Supergrappig vertaald door Hanneke
Majoor. De familie Botermans krijgt onverwacht een erfenis. Bram weet daar wel raad mee.
Maar zijn moeder vindt dat het geld verantwoord moet worden besteed: het huis wordt
verbouwd. Zodra de werklui beginnen, gaat alles mis; de puinhoop is niet te overzien. Bram is
totaal gesloopt en vraagt zich af of er nog iets te redden valt. Dan daalt het stof neer... wordt
het verbouwen of verhuizen?
The No.1 bestselling series from the author of How to Train Your Dragon. Can Xar and Wish
unite their worlds in time to save the Wildwoods? Will it be Never... or Forever? The final book
in the magical The Wizards of Once series. Xar and Wish have found the ingredients for the
Spell-to-get-rid-of-Witches. Now the Kingwitch is calling them to the lake of the lost. But first
they must mix the potion in the Cup of Second Chances ... Can they defeat the hungry
Tatzelwerm monster and escape with the cup? And will the spell be strong enough to lift the
CURSE OF THE WILDWOODS... or will Witches reign FOREVER? 'A rollercoaster of
suspense and surprise' GUARDIAN 'Cowell is moving towards national treasure' BIG ISSUE
'Another coup from Cowell' SUNDAY TIMES
Read the HILARIOUS books that inspired the HOW TO TRAIN YOUR DRAGON films! Hiccup
Horrendous Haddock the Third is a smallish Viking with a longish name. Hiccup's father is chief
of the Hairy Hooligan tribe which means Hiccup is the Hope and the Heir to the Hairy Hooligan
throne - but most of the time Hiccup feels like a very ordinary boy, finding it hard to be a Hero.
In the first How to Train Your Dragon book Hiccup must lead ten novices in their initiation into
the Hairy Hooligan Tribe. They have to train their dragons or be BANISHED from the tribe FOR
EVER! But what if Hiccup's dragon resembles an ickle brown bunny with wings? And has NO
TEETH? The Seadragonus Giganticus Maximus is stirring and wants to devour every Viking on
the Isle of Berk . . . Can Hiccup save the tribe - and become a Hero? How to Train Your
Dragon is now a major DreamWorks franchise starring Gerard Butler, Cate Blanchett and
Jonah Hill and the TV series, Riders of Berk, can be seen on CBeebies and Cartoon Network.
Prue McKeels leven is heel gewoon, totdat haar kleine broertje wordt ontvoerd door een
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zwerm kraaien. Ze durft niet meer naar huis en gaat de kraaien achterna om haar broertje te
redden. De vogels vliegen naar de Onbegaanbare Wildernis, het verboden bos waar niemand
ooit uit terugkeerde. Zo begint het avontuur dat Prue en haar vriendje Curtis meeneemt naar
een geheime wereld vol gewelddadige beesten, liefdevolle wezens en machtige figuren met
slechte bedoelingen.
De jonge vleermuis Schim gaat op zoek naar zijn vader en komt terecht in een reusachtig
geheimzinnig mensenbouwwerk. Hij vertrouwt het echter niet. Vanaf ca. 10 jaar. Vervolg op:
Zilvervlerk.
The No.1 bestselling series from current Waterstones Children's Laureate and author of How
To Train Your Dragon, Cressida Cowell. Enter a land of wizards, warriors, mythical creatures
and powerful Magic in an exciting fantasy adventure. Wish and Xar are outlaws on the run,
hunted by Warriors, Wizards and worst of all by WITCHES ... Can they find the ingredients for
the spell to get rid of Witches before the Kingwitch gets his talons on the Magic-that-Works-onIron? Their next Quest is the most terrifying and treacherous of all ... and someone is going to
betray them. Are you ready to KNOCK THREE TIMES? 'A rollercoaster of suspense and
surprise' GUARDIAN 'Cowell is moving towards national treasure' BIG ISSUE 'Another coup
from Cowell' SUNDAY TIMES
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.

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?
The No.1 bestselling series from current Waterstones Children's Laureate and author of
How To Train Your Dragon, Cressida Cowell. Enter a land of wizards, warriors, mythical
creatures and powerful Magic in an exciting fantasy adventure. Witches are creating
havoc in the Wildwoods and danger lurks behind every tree trunk. Wish is in
possession of a powerful, Magic Spelling Book; Xar has a dangerous Witchstain on his
hand. Together they can save the Wildwoods from the curse of the Witches but they
are separated by the highest wall imaginable, and time is running out ... It was unlikely
that these heroes should meet in the first place. Is it possible they are destined to meet
TWICE? 'A rollercoaster of suspense and surprise' GUARDIAN 'Cowell is moving
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towards national treasure' BIG ISSUE 'Another coup from Cowell' SUNDAY TIMES
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun
nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er
gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar jeugdroman De
ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op
mysterieuze stad in de jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De
ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over vier kinderen die met een vliegtuig
crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een betoverend
avontuur van een veelvoudig bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in
het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar ze zijn ver
weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze,
maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten larven en een tarantula, redden een
babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding wordt
met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven.
Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg
om de verloren stad te vinden... ‘Een geweldige leeservaring over een tijdloze
ontdekkingsreis die lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport van de Costa
Children’s Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine
Rundell is anders, elk boek is een avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’
Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum
Read the HILARIOUS books that inspired the HOW TO TRAIN YOUR DRAGON films!
Hiccup Horrendous Haddock the Third is a smallish Viking with a longish name.
Hiccup's father is chief of the Hairy Hooligan tribe which means Hiccup is the Hope and
the Heir to the Hairy Hooligan throne - but most of the time Hiccup feels like a very
ordinary boy, finding it hard to be a Hero. When a huge, six-and-a-half-foot floating
coffin with the words BEWARE! DO NOT OPEN THIS COFFIN arrives, can you guess
what happens next? The Quest to discover the treasure of Hiccup's ancestors begins
and Hiccup needs to find it before Alvin the Treacherous gets his hands on it. But when
a dragon called the Monstrous Strangulator is thrown into the mix, things are about to
get seriously SCARY. ***Please note this ebook is TEXT ONLY and does not include
the illustrations that appear in the printed book.*** READ ALL 12 BOOKS IN THE
SERIES! You don't have to read the books in order, but if you want to, this is the right
order: 1. How to Train Your Dragon 2. How to Be a Pirate 3. How to Speak Dragonese
4. How to Cheat a Dragon's Curse 5. How to Twist a Dragon's Tale 6. A Hero's Guide
to Deadly Dragons 7. How to Ride a Dragon's Storm 8. How to Break a Dragon's Heart
9. How to Steal a Dragon's Sword 10. How to Seize a Dragon's Jewel 11. How to
Betray a Dragon's Hero 12. How to Fight a Dragon's Fury How to Train Your Dragon is
now a major DreamWorks franchise starring Gerard Butler, Cate Blanchett and Jonah
Hill and the TV series, Riders of Berk, can be seen on CBeebies and Cartoon Network.
Iedereen in Moorvale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan
en de magiër Vitrick, die in een heftige strijd de kwaadaardige Nedergrim verslagen
hebben. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er
dieren, dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te
worden de Nedergrim is terug! Ook Edmonds broertje wordt vermist. Wat moet Edmond
doen om zijn broertjes leven te redden? Hij en zijn vrienden trekken ten strijde tegen
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het kwaad en worden tot het uiterste op de proef gesteld. In een verhaal dat fans van
de Grijze Jager zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin een wervelend fantasyavontuur neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste bladzijde.
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 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.
Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker
waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot striptekenaar,
een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn
tweemansband) en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er
nog wel de humor van in, maar zijn zus Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen
echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn.
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