The Worst Witch Saves The Day
Recognizing the mannerism ways to get this books The Worst Witch Saves The Day is additionally useful. You have remained in right site to begin getting
this info. acquire the The Worst Witch Saves The Day member that we find the money for here and check out the link.
You could buy guide The Worst Witch Saves The Day or get it as soon as feasible. You could speedily download this The Worst Witch Saves The Day after
getting deal. So, past you require the ebook swiftly, you can straight get it. Its appropriately agreed simple and in view of that fats, isnt it? You have to favor to
in this announce

of children's literature, as well as the stories and characters at their centre.
The Oxford Companion to Children's Literature Daniel Hahn 2015-03-26 The

Written both to entertain and to instruct, the highly acclaimed Oxford

last thirty years have witnessed one of the most fertile periods in the history

Companion to Children's Literature is a reference work that no one interested

of children's books: the flowering of imaginative illustration and writing, the

in the world of children's books should be without.

Harry Potter phenomenon, the rise of young adult and crossover fiction, and

Three Cheers for the Worst Witch Jill Murphy 2017-09-05 Hold on to your

books that tackle extraordinarily difficult subjects. The Oxford Companion to

broomsticks! Disaster-prone Mildred Hubble’s first three magical mishaps are

Children's Literature provides an indispensable and fascinating reference

now available in one volume. How many catastrophes can Mildred Hubble

guide to the world of children's literature. Its 3,500 entries cover every genre

cause in her first three terms at Miss Cackle’s Academy for Witches? The

from fairy tales to chapbooks; school stories to science fiction; comics to

Worst Witch Mildred’s just getting by at school — until she makes an enemy

children's hymns. Originally published in 1983, the Companion has been

of the teacher’s pet! The Worst Witch Strikes Again Mildred’s supposed to

comprehensively revised and updated by Daniel Hahn. Over 900 new entries

help the new student — but showing Enid Nightshade the ropes is no easy

bring the book right up to date. A whole generation of new authors and

task! A Bad Spell for the Worst Witch Mildred is determined to lose her

illustrators are showcased, with books like Dogger, The Hunger Games, and

embarrassing reputation — but an enchanted frog has other ideas.

Twilight making their first appearance. There are articles on developments

The Worst Witch Saves the Day Jill Murphy 2005-10-06 The Worst Witch

such as manga, fan fiction, and non-print publishing, and there is additional

Saves the Day is the fifth adventure in the much-loved Worst Witch series

information on prizes and prizewinners. This accessible A to Z is the first

by Jill Murphy, in which lovable but disaster-prone Mildred Hubble is in

place to look for information about the authors, illustrators, printers,

trouble once again. She is possibly the worst witch ever to go to Miss Cackle's

publishers, educationalists, and others who have influenced the development

Academy for Witches . . . 'What this cat needs is to pull himself together!'
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Something is up at Miss Cackle's Academy for Witches: Mildred Hubble's

The Worst Witch Saves the Day, The Worst Witch to the Rescue and The

new form teacher is really weird. Or is she? Investigating isn't easy,

Worst Witch and the Wishing Star are also available from Puffin and are

especially when Mildred's potions go wrong, the class know-it-all insists on

perfect for children aged 5-9.

being 'helpful' and her beloved cat is having a nervous breakdown . . . 'A

Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en

lovely, sparkly book' - Observer 'Millions of young readers have fallen under

controversieel: een Amerikaanse bestseller Jaron Lanier, computergoeroe

the spell of Jill Murphy's Worst Witch' - Sunday Express Jill Murphy started

sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten die voorspelde

putting books together (literally with a stapler), when she was six. The Worst

hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur. Nu, meer dan

Witch was first published in 1974 and this much-loved classic has been

dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes die we nu

enjoyed by readers for more than 30 years. Jill Murphy also written and

voor vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van internet anoniem is

illustrated several award-winning picture books for younger children. If

bijvoorbeeld – zijn door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren

you'd like to read more of Mildred's disastrous adventures at Miss Cackle's

te overzien. En nu zitten we ermee: met onoverzichtelijke discussies vol

Academy The Worst Witch, The Worst Witch Strikes Again, A Bad Spell for

gescheld, intimidatie op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en steeds

the Worst Witch, The Worst Witch All at Sea, The Worst Witch to the

meer websites die inbreuk maken op privacy. De mens moet weer

Rescue and The Worst Witch and the Wishing Star are also available from

belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield

Puffin and are perfect for children aged 5-9.

pleidooi voor het individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat

A Bad Spell for the Worst Witch Jill Murphy 2004-09-30 A Bad Spell for the

technologie voor ons kan betekenen. Over Jaron Lanier: ‘Lanier vindt het

Worst Witch is the third of Jill Murphy's much-loved The Worst Witch

belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen dat internet een

series, starring the lovable but disaster-prone Mildred Hubble - possibly the

publieke ruimte is. Een plek dus die we niet alleen als consument, maar ook

worst witch ever to go to Miss Cackle's Academy for Witches . . . A new

als bewuste burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige als

term spells disaster for Mildred! After a disastrous first year, Mildred is

Lanier snakt naar slimme sturing en beperking, zou ons daarbij te denken

determined to lose her embarrassing reputation as the worst witch Miss

moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een provocatief en bij voorbaat

Cackle's Academy has ever seen - but things rapidly get out of hand when

controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die

her arch-enemy Ethel turns her into a frog... Jill Murphy started putting

geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons alledaagse leven

books together (literally with a stapler), when she was six. The Worst Witch

beïnvloedt, moet dit boek lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK

was first published in 1974 and this much-loved classic has been enjoyed by

TIMES ‘Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle retoriek waarmee

readers for more than 30 years. Jill Murphy also written and illustrated

discussies over technologie meestal gepaard gaan.’ JOHN FREEMAN Jaron

several award-winning picture books for younger children. If you'd like to

Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen

read more of Mildred's disastrous adventures at Miss Cackle's Academy The

behoorlijk succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass,

Worst Witch, The Worst Witch Strikes Again, The Worst Witch All at Sea,

Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was
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adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van moderne media. Ook

Young People's Books in Series Judith K. Rosenberg 1992 Provides annotated

is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere

entries for series appealing to readers in grades 3-12

Wired, Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.

Dear Hound Jill Murphy 2009-10-01 Alfie the deerhound is a large grey

De vrouwen van Troje Pat Barker 2021-11-16 De vrouwen van Troje van Pat

puppy. He loves his boy Charlie, and cheese and he's very good at digging

Barker is het vervolg op De stilte van de vrouwen. Een hervertelling van

holes. But poor Alfie has got lost and he's scared - of thunderstorms and being

een mythe, verteld vanuit het oogpunt van de vrouwen. Pat Barkers roman

hungry and never seeing Charlie again . . . Meanwhile, Charlie doesn't know

De stilte van de vrouwen werd bejubeld. De vrouwen van Troje is het

what to do - but one thing is for sure: he'll never stop looking for his dear

vervolg op deze buitengewone hervertelling van een van onze bekendste

hound. Can Alfie ever find his way back to Charlie - and his great big squashy

mythes. De vrouwen van Troje van Pat Barker sluit aan bij de succesvolle

beanbag in the kitchen?

mythe-hervertellingen van Stephen Fry en Madeline Miller en de

Een Midzomernachtsdroom William Shakespeare 2018-11-09 Bruiloften en

vertaalrechten zijn verkocht aan twaalf landen. Troje is gevallen. De Grieken

dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook,

hebben de bittere strijd gewonnen en willen als overwinnaars snel

toen hij de komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt

huiswaarts keren, beladen met hun oorlogsbuit: goud, wapens en vrouwen.

zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met

Het enige wat ze nu nog nodig hebben is een gunstige wind zodat ze de

de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan

zeilen kunnen hijsen. Maar de wind blijft uit. De goden zijn ontstemd en

hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie van zijn dochter

ontzeggen de Grieken hun wens. Terwijl ze rusteloos wachten aan de rand

Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia

van de stad die ze vernietigden, begint de hiërarchie die hen in de strijd

wil alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus besluit dat Hermia

bijeenhield te wankelen: oude vetes steken de kop op en er ontstaan nieuwe

mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in het klooster, of de doodstraf.

irritaties. Briseïs, de door Achilles ontvoerde oorlogsbruid, verblijft nog steeds

Hermia besluit met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene

in het Griekse kamp, onopgemerkt door haar ruziënde ontvoerders. Ze zoekt

niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen: hier is het

bondgenoten – de jonge, naïeve Amina, de tegendraadse Hecuba en Calchus,

de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning

de in ongenade geraakte priester – en ze ontwikkelen een plan om wraak te

Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt ruzie met

nemen. Maar hoewel Briseïs de Trojaanse oorlog overleefd heeft, zou

Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde

vredestijd weleens veel gevaarlijker kunnen blijken. Voor haar vorige boek,

handen eindigt. Dit brengt een kettingreactie van amoureuze

De stilte van de vrouwen: - The Guardian Best Book of the 21st Century -

verwikkelingen met zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en

Shortlist Women's Prize for Fiction 2019 - Shortlist Costa Novel Award -

alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te

Shortlist International DUBLIN Literary Award ‘In deze roman vol

zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten opvoeren voor

legendarische namen, is Briseïs de ware heldin. Barker schittert, wederom.’ –

Theseus en Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en

Publishers Weekly (starred)

is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen de eeuwig hinderlijke
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liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie

negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude,

tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren verfilmd, o.a. in

sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op

1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in

haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt

1982 door Woody Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als

door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de

een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij tragedies,

prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs.

historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden

Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te

opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele

eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept,

van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet",

ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de

"Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst

dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn

Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een menselijk

landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in

wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop wordt gegeven in de

een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,

komedie "Een Midzomernachtsdroom".

gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude,

Wie naar de sterren grijpt Kristin Hannah 2015-10-27 ‘Kristin Hannah is zó

kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier

getalenteerd. Fantastische personages, geweldige plots, -ontroerende emoties...

vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig

Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende Kate en Tully zijn hartsvriendinnen.

verdoemd zijn.

De serieuze Kate komt uit een liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en

Diary of a Secret Witch Meg Cowley 2016-12-08 Enjoy Diary of a Secret

houdt van glamour. Bij haar thuis is het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten

Witch books 1 to 3 in this box set. Join Penny, the ten year old witch, as

een pact dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen, een belofte die dertig jaar zal

hilarity and calamity ensue! Wackiest Week Penny has always been a

standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd journaliste geworden. Kate

perfectly ordinary girl, thank you very much. That is, until the day crazy

heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor het moederschap. Na een

Auntie Ethel appears on the doorstep with a strange, dusty book and an even

bittere ruzie verliezen de twee vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot

stranger story. Penny can't possibly be anything as amazing and extraordinary

Tully een dringende oproep krijgt... De pers over de boeken van Kristin

as a witch, can she? Odd things are happening at school and after a talking cat

Hannah ‘Een meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid,

decides that he's living in her bedroom, Penny is starting to believe Auntie

eenzaamheid en het verdriet van de drie vrouwen mooi wordt beschreven.’

Ethel. Soon, Penny is in trouble way over her head and needs help, but

NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en het

there's just one problem: she has no idea how to undo her accidental magic. As

weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post ‘Kristin

if that wasn't bad enough, she's sworn to secrecy about her new powers. Can

Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands

Penny save her family, her school, her entire town... and her secret... before

Dagblad

it's too late? Worst Witch Penny can't wait to learn magic! When her Auntie

Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos waarin de

Holly whisks her away to a house full of witches, Penny is sure that she's
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going to have lots of fun. Unfortunately, it appears that Penny couldn't be any

Mildred is now in the last term of 4th Year and determined to prove that

worse at being a witch! Every potion Penny makes is a catastrophe and every

she's not as useless as everyone thinks - could it be First Prize for the worst

spell she casts backfires. Has there been a mistake? Penny wonders if she's cut

witch after all? Mildred Hubble is the original Worst Witch. Her adventures

out to be a witch at all, and she's terrified of being sent home and told she can

began in 1974 and have been in print every since. Hugely successful, in 2016

never do magic ever again. That is, until she stumbles upon her secret talent.

Mildred's escapades with best friends Maud and Enid, were adapted for TV to

It's up to Penny to prove that she's a great witch after all and when her most

much acclaim, with a second series to come in spring 2017. Jill Murphy

daring spell goes wrong, Penny's life is in danger and there's no one to help

started putting books together (literally with a stapler), when she was six.

save her. Will Penny rise to the challenge or forever be the worst witch?

The Worst Witch was first published in 1974 and this much-loved classic has

Mischief Magic Penny is determined to keep her promise not to use magic,

been enjoyed by readers for more than 40 years. Jill Murphy also written and

but temptation gets the better of her. Before too long, Penny can't stop herself.

illustrated several award-winning picture books for younger children. The

She only uses her magic for good at first, however it is a slippery slope. When

Worst Witch series includes: The Worst Witch, A Bad Spell for the Worst

Penny uses her spells for herself - and to punish her ever deserving arch-

Witch, The Worst Witch All at Sea, The Worst Witch Saves the Day and The

nemesis Madison Grey - she risks losing her best friend Anika. Penny must

Worst Witch to the Rescue and The Worst Witch and the Wishing Star.

decide which is more important; her friendship or her secret. Will Anika

The Other in the School Stories Ulrike Pesold 2017-03-27 Ulrike Pesold

forgive her before it's too late?

examines the portrayal of class, gender, race and ethnicity in selected school

The Worst Witch Jill Murphy 2011-03-03 'Millions of young readers have

stories by Thomas Hughes, Rudyard Kipling, Enid Blyton and J.K. Rowling.

fallen under the spell of Jill Murphy's Worst Witch' - Sunday Express Hold

She shows how the treatment of the Other develops over a period of a

on to your broomstick for magical mayhem with Jill Murphy's much-loved

century and a half.

classic The Worst Witch- the original story of life at a magical boarding school.

Een voor een Ruth Ware 2020-11-11 Een voor een is de nieuwste thriller

Mildred Hubble is a trainee at Miss Cackle's Academy for Witches, but she's

van de Queen of Suspense Ruth Ware, auteur van In een donker, donker bos

making an awful mess of it. She keeps getting her spells wrong and crashing

en De vrouw in suite 10. In het exclusieve alpineskigebied Saint-Antoine

her broomstick. And when she turns Ethel, the teacher's pet into her worst

komen aandeelhouders en directeuren van Snoop, een ultra-populaire app

enemy, chaos ensues... Read the rest of Mildred's (mis)adventures: The Worst

voor muziek, samen om de deal van hun leven te sluiten. Zal de

Witch, A Bad Spell for the Worst Witch, The Worst Witch All at Sea, The

samenhorigheid overeind kunnen blijven als er zoveel geld op tafel ligt?

Worst Witch Saves the Day, The Worst Witch to the Rescue, The Worst

Zullen ze allemaal miljonair worden of zullen sommigen in de kou blijven

Witch and the Wishing Star and First Prize for the Worst Witch.

staan? De deadline nadert en de spanningen lopen hoog op... Maar dan snijdt

First Prize for the Worst Witch Jill Murphy 2018-09-06 As seen on TV,

een lawine het chalet af van alle hulp en verdwijnt een bestuurslid in de

accident-prone Mildred Hubble is the Worst Witch at Miss Cackle's Academy.

sneeuw. Alles lijkt erop dat ze gevangen zitten met een moordenaar, die het

She's always getting her spells wrong and landing herself in trouble. But

uiterste doet om zo te krijgen wat hij wil. Wie is tot deze moord overgegaan

the-worst-witch-saves-the-day

5/10

Downloaded from www.tilhenger.no on August 8, 2022 by
guest

en hoelang duurt het voordat de moordenaar opnieuw toeslaat?

(literally, with a stapler) by the time she was six. She went on to study at

Waarom mama drinkt Gill Sims 2018-06-27 Reeds 150.000 exemplaren

Chelsea, Croydon and Camberwell Schools of Art. Jill worked in a children's

verkocht in Groot-Brittannië! Het is mama's 39ste verjaardag. Ze staat aan het

home for four years and as a nanny for a year, before becoming a freelance

randje van een toekomst vol mensen die haar vragen of ze mee wil naar

writer and illustrator. If you'd like to read more of Mildred's disastrous

yogales voor gevorderden, of brave leesclubjes waar iedereen na één glas

adventures at Miss Cackle's Academy The Worst Witch Strikes Again, A Bad

pinot grigio al aangeschoten beweert te zijn en dingen zegt als: 'O gekkie

Spell for the Worst Witch, The Worst Witch All at Sea, The Worst Witch

toch, neem jij nóg een glas?' Maar mama wil niet stilletjes wegglijden in dat

Saves the Day and The Worst Witch to the Rescue are also available from

doodse bestaan van vrouwen met praktische kortpittige kapsels die 'voor hun

Puffin.

kids leven' en op het schoolplein elkaar de loef afsteken met de buitenschoolse

Children's Fantasy Literature Michael Levy 2016-03-31 A comprehensive

activiteiten en prestaties van hun kroost, en opscheppen over het laatste

study of children's fantasy literature across the English-speaking world, from

vakantieoord waar ze zijn geweest. In plaats daarvan sleept een flinke bel

the sixteenth century to the present.

wijn haar erdoorheen en mompelt ze voortdurend: 'Wat een kutleven.'

Harry Potter en de Relieken van de Dood J.K. Rowling 2015-12-08 De

Totdat ze zich dat ene geniale idee van haar herinnert... Waarom mama

zomervakantie is voorbij, maar Harry Potter keert dit jaar niet terug naar

drinkt is een briljante roman die al maandenlang de Britse bestsellerlijsten

Zweinstein. Hij staat voor de gevaarlijke en haast onmogelijke opdracht van

domineert. Gill Sims (1978) is de auteur en illustrator van de internetsensatie

Perkamentus: de overgebleven Gruzielementen opsporen en vernietigen. Zal

Peter and Jane, een blog over het ouderschap. Haar hobby's zijn wijn drinken,

hem dat lukken?

tijd verspillen op social media, haar verloren en verspilde jeugd terug

Knuffel Shirley Hughes 1995 Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond

proberen te winnen en als een gek noodexpedities opzetten als de hond weer

Knuffel verliest, heeft zijn zusje een heel goed idee om hem terug te krijgen.

eens foetsie is.

Prentenboek met fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters vanaf ca. 4

The Worst Witch Strikes Again Jill Murphy 2007-08-30 The Worst Witch

jaar.

Strikes Again, written and illustrated by Jill Murphy, is reissued with

Kaapse bibliotekaris 2008 Issues for Nov. 1957- include section: Accessions.

exciting new branding and format. The Worst Witch has become one of

Aanwinste, Sept. 1957-

Puffin's bestselling children's series for readers aged 5 - 9 years. It's the

Children's Book Review Index 2008 Dana Ferguson 2008-08 The Childrens

summer term at Miss Cackle's Academy for Witches and disaster-prone

Book Review Index contains review citations to give your students and

Mildred Hubble is in deep trouble yet again - and all because of the new girl,

researchers access to reviewers comments and opinions on thousands of books,

Enid Nightshade, who isn't nearly as angelic as she looks. 'Millions of young

periodicals, books on tape and electronic media intended and/ or

readers have fallen under the spell of Jill Murphy's Worst Witch' - Sunday

recommended for children through age 10. The volume makes it easy to find

Express Jill Murphy was born in London in 1949. From a very early age she

a review by authors name, book title or illustrator and fully indexes more

was drawing and writing stories, and was already putting books together

than 600 periodicals.
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The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 2008

het jaar 1900 zijn de straten van het Londense East End allesbehalve geschikt

The Worst Witch All at Sea Jill Murphy 2004-09-30 The Worst Witch All At

voor een vrouw van goede komaf. Maar als een van de eerste vrouwelijke

Sea is the fourth of Jill Murphy's classic, much-loved The Worst Witch series,

artsen is India Selwyn Jones toch al een buitenbeentje. En ze is vastbesloten

the original story of life at a magical boarding school, perfect for readers aged

een kliniek op te zetten in deze arme omgeving waar medische hulp zo hard

5-9. Lovable but disaster-prone Mildred Hubble is possibly the worst witch

nodig is. Hier ontmoet India de keiharde maar onweerstaanbare gangster Sid

ever to go to Miss Cackle's Academy for Witches . . . Mildred is in deep water

Malone. Sid is een tegenpool van India’s kille verloofde, die het kapitaal van

on the school trip! Mildred Hubble, the worst witch at Miss Cackle's Academy

haar familie nodig heeft voor zijn politieke ambities. Geïntrigeerd door Sids

for Witches, can't bear to leave behind her beloved cat, Tabby, when the class

mysterieuze verleden stort India zich in een affaire die haar alles kan kosten

goes for a week beside the seaside. But keeping Tabby leads Mildred into yet

wat haar lief is. In de pers ‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details

more trouble. 'A wonderful zany story' - Daily Telegraph Jill Murphy was

uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm

born in London in 1949. From a very early age she was drawing and writing

aanspreken.’ Booklist ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed

stories, and was already putting books together (literally, with a stapler) by

gedaan.’ The Washington Post ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek,

the time she was six. She went on to study at Chelsea, Croydon and

snode plannen, gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’

Camberwell Schools of Art. Jill worked in a children's home for four years

Publishers Weekly

and as a nanny for a year, before becoming a freelance writer and illustrator.

De laatste rituelen Hannah Kent 2013-09-05 Noord-IJsland, 1829. Agnes

The Worst Witch stories, of which this is the first, are some of Puffin's most

Magnúsdóttir wordt schuldig bevonden aan de moord op twee mannen. Ze

successful titles. If you'd like to read more of Mildred's disastrous adventures

wordt in afwachting van haar executie ondergebracht op de boerderij van Jón

at Miss Cackle's Academy The Worst Witch, The Worst Witch Strikes Again,

Jónsson en zijn gezin. De familie is geschokt dat zij een moordenaar in hun

A Bad Spell for the Worst Witch, The Worst Witch Saves the Day,The Worst

midden moet dulden en vermijdt elk contact. De enige die met haar praat is

Witch to the Rescue and The Worst Witch and the Wishing Star are also

Tóti, een jonge priester die aangewezen is om Agnes te bekeren voor haar

available from Puffin and are perfect for children aged 5-9.

dood. Naarmate het jaar vordert en het harde leven hen dwingt samen te

De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar

werken, went de familie langzaam aan haar aanwezigheid, en op een koude

de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van

winternacht begint Agnes fluisterend haar verhaal. De laatste rituelen is

de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft

gebaseerd op een ware gebeurtenis. Hannah Kent beschrijft in kristalhelder

moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het

proza het harde leven in IJsland, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor het

verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de

overweldigende landschap.

geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in

The Writers Directory 2013

gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.

The Worst Witch to the Rescue Jill Murphy 2008-10-02 The Worst Witch to

De winterroos Jennifer Donnelly 2014-11-06 Deel 2 van de Rozen-trilogie In

the Rescue by Jill Murphy is a classic Worst Witch adventure starring
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lovable but accident-prone Mildred Hubble. 'It isn't actually a known spell. I

Sam Lincoln Peirce 2019

sort of made it up myself.' Mildred Hubble always tries her best, but her spells

Het Wonderlijke Land van Oz Lyman Frank Baum 2018-10-22 The first ever

never seem to go right. She may be the worst witch at Miss Cackle's

translation of Baum's famed book 'The Marvelous Land of Oz' in Dutch, and

Academy for Witches, but she's the best friend you could ever have. Millions

the second book in a series of translations for all of the original L. Frank Baum

of readers love her and so will you . . . Jill Murphy started putting books

Oz books, collected in the series: 'De Kronieken van Oz'. Bewandel de weg

together (literally with a stapler), when she was six. The Worst Witch was

met de gele steentjes en volg Doortje en haar vrienden, zoals de Blikken Man,

first published in 1974 and this much-loved classic has been enjoyed by

de Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak, Prinses Ozma en vele anderen, op

readers for more than 30 years. Jill Murphy also written and illustrated

hun avonturen in het wonderlijke Land van Oz als zij het opnemen tegen

several award-winning picture books for younger children. If you'd like to

gevaarlijke tegenstanders zoals de Boze Heks van het Westen, de oude feeks

read more of Mildred's disastrous adventures at Miss Cackle's Academy: The

Mombi en de Noom Koning. In dit tweede boek, het directe vervolg van 'De

Worst Witch, The Worst Witch Strikes Again, A Bad Spell for the Worst

Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz', wordt Tip het leven zuur gemaakt door

Witch, The Worst Witch All at Sea, The Worst Witch Saves the Day and The

de oude feeks Mombi. Als Tip samen met Sjaak Pompoenstaak van huis

Worst Witch and the Wishing Star are also available from Puffin and are

wegloopt belandt hij midden in een machtsovername door het Leger van

perfect for children aged 5-9.

Opstand van Generaal Djindjur. Mombi zet de achtervolging in. We

De keukendochter Jael McHenry 2011-11-15 De zesentwintigjarige Ginny

ontmoeten een paar oude bekenden van ons zoals de Vogelverschrikker en de

Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de

Blikken Man, maar we zullen ook nieuwe vrienden ontmoeten zoals de

keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar

Wokkelkever en het Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in staat zijn Tip weer in

lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot

haar macht te krijgen? Zal Generaal Djindjur aan de machtblijven? Je leest

haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen

het allemaal in deel twee van de Kronieken van Oz. Het wereldberoemde

door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing:

sprookje 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz' betekende in 1900 de

¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging.

definitieve doorbraak van de Amerikaanse schrijver en journalist Lyman

Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van

Frank Baum. Het verhaal zou in tientallen verfilmingen en musicals de hele

een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de

wereld overgaan. Baum schreef op verzoek van zijn lezers nog zeker 16

meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle

vervolgverhalen die allemaal in deze reeks gepoogd opgenomen te worden,

gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste

'Het Wonderlijke Land van Oz' is het eerste van die boeken.

amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American

De offerplaats Tana French 2011-05-10 Op een archeologische vindplaats

University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael

wordt het ontzielde lichaam van de twaalfjarige Katy Devlin aangetroffen, dat

McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com

. De politie staat voor een raadsel.. De moordzaak doet Rob Ryan denken aan

www.twitter.com/jaelmchenry

een traumatische gebeurtenis uit zijn kindertijd. Langzaam maar zeker raakt
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hij persoonlijk verstrikt in het politieonderzoek, zich steeds weer afvragend

Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!

waarom indertijd zijn twee jeugdvriendjes, Jamie en Peter, nooit zijn

Teken je een ster voor me? Eric Carle 1993 Een kunstenaar tekent eerst een

teruggekeerd uit het bos en hij wél teruggevonden werd, onder het bloed.

prachtige ster en daarna een hele wereld. Prentenboek met grote gekleurde

Waarom herinnert hij zich niet wat er gebeurd is? En wat is het verband

illustraties in collage-techniek. Vanaf ca. 4 jaar

met Katy Devlin? Thrillerauteur Tana French (1977) groeide op in Ierland,

Worst Witch Saves the Day; the Worst Witch to the Rescue and Jill Murphy

Italië, de Verenigde Staten en Malawi. Ze heeft als actrice gewerkt voor film

2014-09-29

en theater en woont nu in Dublin.

De oorsprong van l'art nouveau Gabriel P Weisberg 2004 The opening of

The Worst Witch and The Wishing Star Jill Murphy 2013-10-03 Mildred

Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau had been an eagerly expected event

Hubble, positively the Worst Witch at Miss Cackle's Academy for Witches is

in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since Bing first

back in another very funny adventure. In The Worst Witch and the Wishing

announced that he would be soon exhibiting artistic furniture. The doors

Star, Mildred makes a wish on a shooting star - and to her great surprise it

finally opened on 26 December 1895 as visitors poured in at 22 Rue de

comes true! But it also spells trouble. Mildred's wish-come-true is a small dog

Provence to admire Bing’s collection. Beginning with Bing’s special feeling

but she has to keep him a secret from her friends, and especially the

for Asian art, the author discusses his many other eclectic interests in art.

formidable Miss Hardbroom. It's a disaster waiting to happen...and it does...!

Over 300 colour illustrations show the objects that were traded in his gallery:

The Worst Witch and the Wishing Star launches a stunning new cover look

Tiffany glass, paintings and sculptures by Henri Toulouse Lautrec, Rodin,

and an appealing squarer format across the whole of the Worst Witch series

Claudel and Vuillard, as well furniture, ceramics and jewellery by Van de

which includes The Worst Witch; The Worst Witch Strikes Again; A Bad

Velde, Colonna, De Feure and Gaillard. The book is based on extensive

Spell for the Worst Witch; The Worst Witch all at Sea; The Worst Witch

archive research, tracing destinations of the art objects that Bing traded to

Saves the Day and The Worst Witch to the Rescue. Jill Murphy was born in

collectors and museums or sponsored personally. The authors show how one

London in 1949. From a very early age she was drawing and writing stories,

man, an art dealer, became an international trendsetter who influenced the

and was already putting books together (literally, with a stapler) by the time

canon in Europe and the US. The result is a renewed appreciation of Sigmund

she was six. She went on to study at Chelsea, Croydon and Camberwell

Bing’s role as the principal founder of the new style that carries the name of

Schools of Art. Jill worked in a children's home for four years and as a nanny

his gallery: Art Nouveau.

for a year, before becoming a freelance writer and illustrator. The Worst

Dood van een maestro Donna Leon 2013-01-15 Tijdens de pauze van de opera

Witch stories, of which this is the seventh, are some of Puffin's most

La Traviata in theater La Fenice wordt de beroemde dirigent Helmut

successful titles.

Wellauer dood aangetroffen. Hij blijkt te zijn vergiftigd. De eigenzinnige

Meneertje onhandig Roger Hargreaves 2013-09-04 Meneertje Onhandig is

maestro had weliswaar vele vijanden, maar zou een van hen ook in staat zijn

een echte brokkenpiloot. Komt er ooit een dag dat hij er geen potje van

een moord te plegen? Liggen de motieven van de moord in het artistieke

maakt? Meneertje Onhandig is het vijftiende deeltje van de Mevrouwtjes /

wereldje of juist in het turbulente privé-leven van de dirigent? Commissaris
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Guido Brunetti duikt in Wellauers verleden en doet macabere ontdekkingen
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