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De val van de aartsengel Anthony
Horowitz 2005 Alex Rider neemt het op
tegen een groep eco-terroristen en
moet een gevecht op leven en dood
leveren in een ruimtehotel hoog boven
de aarde. Vanaf ca. 13 jaar.
Solo 1938-1941 Roald Dahl 2004-02-06
Power 1955
De Russische connectie Eoin Colfer
2009-10-31 In De Russische connectie
gaat de dertienjarige wizzkid Artemis
Fowl op zoek naar zijn vader, die nog
in leven blijkt te zijn maar is
ontvoerd door de Russische Mafiya. Op
het moment dat Artemis en zijn
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bodyguard Butler zich gereedmaken om
naar het koude Noorden af te reizen,
worden ze echter zelf ontvoerd, en
wel door een oude bekende: elfBIkapitein Holly Short. De elfen willen
dat Artemis hen bijstaat in hun
strijd tegen de kobolds, die voor hun
wapenarsenaal door een Moddermens van
batterijen worden voorzien. Artemis
stemt in, op voorwaarde dat de elfen
hem naar Rusland brengen en hem
helpen zijn vader te bevrijden...
Mijn geMUTS Rachel Renée Russell 2013
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
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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
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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
Building Operating Management 1980
Alleen op zee / druk 1 Michael
Morpurgo 2008-07 Halverwege de 20e
eeuw is de hoofdpersoon een van de
eerste Engelse weeskinderen die naar
Australië worden verscheept. Ruim een
halve eeuw later reist zijn dochter
terug om zijn verloren zus op te
sporen.
Consumers Digest 2001
JCPenney [catalog]. 2004
Drakenhoeder Carole Wilkinson 2008 In
het oude China rond het begin van de
jaartelling redt een slavenmeisje een
oude draak en vlucht met hem. Ze
wordt achtervolgd door een
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magazine devoted to topics of general
scientific interest.
Joe Biljoen / druk 4 David Walliams
2015-01-27 Joes vader is superrijk.
Joe (12) heeft daarom alles wat zijn
hartje begeert, behalve een echte
vriend. Hij besluit naar een gewone
school te gaan, om daar een vriend te
vinden. Vanaf ca. 9 jaar.
American Aeronaut 1963
Een scheur in de ruimte Madeleine
L'Engle 1994
The City Record 1906

drakenjager. Vanaf ca. 10 jaar.
The Engineer 1880
Hylas en de roep van de dolfijn
Michelle Paver 2012-08-15 Met een
pijl in zijn arm probeert Hylas aan
zijn achtervolgers te ontsnappen. Hij
is zijn zusje kwijt en hij gaat met
gevaar voor eigen leven naar haar op
zoek. Het is 3500 jaar geleden in een
land aan de Middellandse Zee.
Vulkanen spuwen, de aarde beeft en de
zon brandt. Op zijn zoektocht ontmoet
hij vijanden en maakt hij vrienden.
Scientific American 1897 Monthly
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