My Big Fat Zombie Goldfish 1 Mo Ohara
Right here, we have countless ebook My Big Fat Zombie Goldfish 1 Mo Ohara and collections to
check out. We additionally manage to pay for variant types and in addition to type of the books to
browse. The usual book, fiction, history, novel, scientific research, as competently as various extra
sorts of books are readily user-friendly here.
As this My Big Fat Zombie Goldfish 1 Mo Ohara, it ends up physical one of the favored books My
Big Fat Zombie Goldfish 1 Mo Ohara collections that we have. This is why you remain in the best
website to look the amazing book to have.

De Tovenaars van Ooit Cressida Cowell 2018-06-27 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.
My Big Fat Zombie Goldfish 5: Live and Let Swim Mo O'Hara 2014-12-15 Finding Nemo meets
Shaun of the Dead in this laugh-out-load adventure about psychic marine life and a big fat zombie
goldfish! Frankie was a completely normal pet goldfish . . . until Tom's evil scientist big brother
tried to murder him with toxic gunge! Luckily Tom and his best friend Pradeep shocked Frankie
back to life with a battery, and he's been their zombie-fishy friend ever since. On a trip to the
aquarium, something fishy starts going on. Something that almost certainly involves evil older
brothers, a vampire kitten, a psychic octopus and a plot to take over the world! Can Pradeep and
Tom help Frankie to swim another day, or will he come to a squiddy end? In story two, TV show
My Pet's Got Talent has come to town. But someone is stealing all the entrants' amazing abilities.
Can Frankie stop the thief without revealing his secret zombie skills? Mo O'Hara's My Big Fat
Zombie Goldfish 5: Live and Let Swim is the fifth in this funny, fishy series. Discover more hilarious
adventures in My Big Fat Zombie Goldfish 6: Jurassic Carp.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld
met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het
stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Agent Moose Mo O'Hara 2020-08-04 Agent Moose, the best (worst) secret agent in the Big Forest,
and his slightly-more-intelligent sidekick Owlfred are on the case in this new full color graphic
novel chapter book series from Mo O'Hara, author of My Big Fat Zombie Goldfish, illustrated by
Jess Bradley! Something fishy is going on at the South Shore. Folks just disappear and are never

seen again. But when Agent Moose learns that a key witness has gone missing, he and Owlfred
ride to the rescue. Will they find the missing turtle before time runs out?
My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2014-03-11 When Tom's big brother decides to become
an Evil Scientist, his first experiment involves dunking Frankie the goldfish into toxic green gunk.
Tom knows that there is only one thing to do: Zap the fish with a battery and bring him back to life!
But there's something weird about the new Frankie. He's now a BIG FAT ZOMBIE GOLDFISH
with hypnotic powers . . . and he's out for revenge!
The SeaQuel: My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2014-03-11 Get ready for some more fishy
fun in the second book in Mo O'Hara's hilarious New York Times bestselling illustrated chapter
book series. After Tom rescued Frankie the goldfish from his big brother Mark's toxic science
experiment by zapping him back to life with a battery, Frankie somehow became a BIG FAT
ZOMBIE GOLDFISH with dangerous hypnotic powers. Fortunately, Tom has won Frankie's trust,
and together with Tom's best friend Pradeep, they team up to thwart Mark's Evil Scientist plans.
Tom is looking forward to their annual family trip to the seaside, right up until he hears about the
Evil Eel of Eel Bay--a monster that Mark is entirely too interested in. After all, even a BIG FAT
ZOMBIE GOLDFISH might have a little trouble with a Super Electric Zombie Eel! Then, Frankie
takes center stage to rescue Tom's school play from Mark's evil plans.
Zwijgen is goudvis Annabel Pitcher 2016-06-24 Na Mijn zus woont op de schoorsteenmantel en
Onder de ketchupwolken, dat in 2015 de Gouden Lijst won, is er nu Annabel Pitchers derde YAroman. Perfect voor fans die ook genoten van Gayle Forman, Ava Dellaira en Meg Rosoff. Zwijgen
is goudvis is het meeslepende en hartverscheurende verhaal over een meisje dat niets liever wil
dan haar plek in de wereld vinden. Wanneer ze een blog van haar vader onder ogen krijgt, staat
haar wereld op z'n kop. Dat iedereen liegt en de wereld voor de gek houdt, is erg. Maar nog erger
is de waarheid. Alle 617 woorden in de blog raken haar recht in het hart. En ze zijn stuk voor stuk
waar...
Alice in Zombieland Gena Showalter 2014-10-27 *** Met een gratis voorproefje van Gena
Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Als iemand tegen Alice had gezegd dat haar hele leven
binnen een seconde totaal zou veranderen, dan zou ze hard hebben gelachen. Toch was er niet
meer voor nodig. Eén seconde. Eén keer met je ogen knipperen, één keer ademhalen, één
hartslag, en alles wat ze kende, iedereen van wie ze hield, was verdwenen. Haar vader had gelijk.
De monsters bestaan echt. En nu is ze haar hele familie kwijt. Zogenaamd door een auto-ongeluk,
maar zij weet wel beter. De zombies hebben haar ouders en zusje vermoord. En hun moordlust
kent geen grenzen. Om uit handen te blijven van die griezels, moet Alice leren hoe ze tegen ze
moet vechten. En hiervoor moet ze haar leven toevertrouwen aan de grootste bad boy van school,
Cole Holland...
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Niek de Groot kladt erop los Lincoln Peirce 2014-06-17 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit
e-readers. In deel 4 van de serie Niek de Groot van de schrijver Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk
iets cools op school: Niek richt zijn eigen tekenclub op. Nu kan de wereld ontdekken hoe geniaal
hij is. Maar dan lijkt de klad erin te komen. Leraren zeuren dat er meiden in Nieks club moeten.
Maar waar vind je die? En hoe zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt? Misverstand
stapelt zich op misverstand... De grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN. Is zijn
club goed genoeg om het op te nemen tegen tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn
GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek de Groot kladt er op los is een must voor de fans van de serie Het
leven van een Loser door Jeff Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot
verscheen als strip in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen. Peirce was een grote

inspiratiebron voor Jeff Kinney.
Live and Let Swim: My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2016-09-06 The name's Goldfish.
Zombie Goldfish. Fishy mayhem abounds with two more fin-tastic stories featuring our favorite
(New York Times-bestselling!) zombie goldfish.
My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2013-02-28 Finding Nemo meets Shaun of the Dead in
this laugh-out-load adventure about an evil brother and one big fat zombie goldfish! Tom’s big
brother is an Evil Scientist who wants to experiment on Tom's new goldfish, Frankie. Can Tom
save his fish from being dunked in radioactive gunge? Er, no. In an act of desperation Tom zaps
Frankie with a battery, bringing him back to life! But there’s something weird about the new
Frankie – he’s now a zombie goldfish with hypnotic powers, and he wants revenge . . . Tom has a
difficult choice to make – save his evil brother, or save his fishy friend? Mo O'Hara's My Big Fat
Zombie Goldfish is the first in this funny, fishy series. Discover more hilarious adventures in My Big
Fat Zombie Goldfish 2: The SeaQuel and My Big Fat Zombie Goldfish 3: Fins of Fury.
De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen Terry Denton 2018-02-14 Kom op bezoek bij Andy
en Terry in hun waanzinnige, nóg grotere boomhut! Draai rondjes in de krachtigste draaikolk ter
wereld, maak een reisje met een onderzeebootbroodje, spoel aan op een onbewoond eiland, kom
lekker in een reuzenspinnenweb hangen, stap de tent van een waarzegster binnen en laat je
toekomst voorspellen door Mevrouw Weetallesal, en besluit of je wel of juist niet op de
geheimzinnige grote rode knop zult drukken... Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol
knotsgekke illustraties van de eerste tot de eenennegentigste verdieping.
My Big Fat Zombie Goldfish 4: Any Fin Is Possible Mo O'Hara 2014-07-03 Finding Nemo meets
Shaun of the Dead in this laugh-out-load adventure about a cursed cat and a big fat zombie
goldfish! Frankie was a completely normal pet goldfish . . . until Tom's evil scientist big brother
tried to murder him with toxic gunge! Luckily Tom and his best friend Pradeep shocked Frankie
back to life with a battery, and he's been their zombified fishy friend ever since. When Pradeep
and Tom take Frankie for a sleepover at the museum, history really does come to life as their evil
big brothers try to reanimate the cursed Cat of Kings mummy. Dodging death-defying booby traps,
can our fishy friend avoid becoming a mummified kitty snack? In story two, there's something fishy
going on at sports day. All the athletic kids seem to be losing their sporting abilities, while Tom's
evil big brother Mark has suddenly become amazing at every single sport. Can Frankie help
Pradeep and Tom to foil Mark's evil plans? Or will Mark and his pet vampire kitten, Fang, take
home the gold? Mo O'Hara's My Big Fat Zombie Goldfish 4: Any Fin Is Possible is the fourth in this
funny, fishy series. Discover more hilarious adventures in My Big Fat Zombie Goldfish 5: Live and
Let Swim and My Big Fat Zombie Goldfish 6: Jurassic Carp.
Op het randje Katie McGarry 2015-09-22 Beth kan niet zeggen wat er bij haar thuis gebeurt. Als zij
haar mond opendoet tegenover de politie, zal haar moeder sneller worden opgepakt dan zij het
woord ‘gevangenis’ kan uitspreken. En dus blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit huis wordt geplaatst en
een nieuwe start moet maken op een nieuwe school. Ze voelt zich er totaal niet op haar gemak, tot
ze Ryan Stone ontmoet, een jongen die in alles haar tegenpool is, maar haar toch beter lijkt te
begrijpen dan alle anderen. Maar ook Ryan heeft geheimen, dingen die hij met niemand kan
bespreken, ook niet met Beth... ‘Alles aan dit boek klopt.’ - Kirkus Reviews ‘De ongelooflijke Katie
McGarry schittert weer met een spannende emotionele, goed geschreven roman.’ - RT Book
Reviews
My Big Fat Zombie Fun Book Mo O'Hara 2018-01-02 Readers of O'Hara's "New York Times"bestselling My Big Fat Zombie Goldfish series take center stage in this new activity book as they
solve puzzles, write comics, and help thwart a new evil plan! Illustrations. Consumable.
Muizensoep en tranenthee / druk 1 Arnold Stark Lobel 2007 Bundel met korte verhalen over
Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil; een lang verhaal over varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4
jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Snazzy Cat Capers: Meow or Never Deanna Kent 2020-09-15 Ophelia von Hairball V, the world’s
#1 cat burglar, is ready to make hiss-tory with her latest and greatest heist in Deanna Kent's third

book of this cat-tastic middle grade series, featuring black-and-white illustrations on almost every
page by Neil Hooson! Ophelia and her inventor sidekick Oscar F. Gold are deep in preparations
for the biggest challenge the FFBI (Furry Feline Burglary Institute) has to offer: The M.E.O.W.
competition! The fur-and-fin duo show up with the most valuable treasure they can find—and
Ophelia’s cousin Pierre von Rascal beats them to the punch with a priceless painting that puts
their loot to shame. But Ophelia is certain the expensive artwork is an elaborate fake! Ophelia will
need every pawful of her singular style, winning wit, and purr-fect poise to prove Pierre’s nothing
but a wannabe cheetah—before he steals her prize! Adventure, heists, and teamwork abound in
this fun, witty chapter book series brimming with cat-tastic black-and-white illustrations, including
graphic novel-style pages! Check out the whole Snazzy Cat Capers series! Snazzy Cat Capers
Snazzy Cat Capers: The Fast and the Furriest Snazzy Cat Capers: Meow or Never An Imprint
Book “Fabulous, funny, and fin-tastic fun!” —Mo O’Hara, New York Times-bestselling author of My
Big Fat Zombie Goldfish
De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy Griffiths 2014-02-28 Deel 2 van de
waaaaaaaaaaanzinnig succesvolle boomhutreeks;;;Je kan onze knotsgekke kleurplaten
terugvinden onder 'Downloads' Ga op bezoek bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu
met 13 gloednieuwe verdiepingen, waaronder een botsautobaan, een skate-ramp, een arena voor
moddergevechten, een antizwaartekrachtkamer, een ijssalon met 78 smaken,waar een ijsopscheppende robot werkt, die Edward Schephand heet, en het Labyrint des Doods, dat zo
ingewikkeld is dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit weer uit is gekomen... althans, tot
nog toe niet. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!
My Big Fat Zombie Goldfish 6: Jurassic Carp Mo O'Hara 2015-07-30 Finding Nemo meets Shaun
of the Dead in this laugh-out-load adventure about a suspicious knight and a big fat zombie
goldfish! Frankie was a completely normal pet goldfish . . . until Tom's evil scientist big brother
tried to murder him with toxic gunge! Luckily Tom and his best friend Pradeep shocked Frankie
back to life with a battery, and he's been their zombie-fishy friend ever since. At a medieval reenactment event, some-fin very weird starts going on. One of the knights is acting very
suspiciously . . . and Tom is sure he's seen his evil big brother's vampire kitten lurking around. Can
Pradeep and Tom work out what Mark is up to without revealing Frankie's secret zombie skills? In
story two, a Jurassic carp fossil is found underneath the school playground. Can Frankie, Tom and
Pradeep stop Mark's evil plan before his BEASTLY secret gets out? Mo O'Hara's My Big Fat
Zombie Goldfish 6: Jurassic Carp is the sixth in this funny, fishy series. Discover more hilarious
adventures in My Big Fat Zombie Goldfish 3: Fins of Fury and My Big Fat Zombie Goldfish 5: Live
and Let Swim.
Dog Man gaat los! Dav Pilkey 2018-12-04 Dog Man gaat los! is het kleurrijke vervolg op Dog Man.
Met bizarre tekeningen, heel veel grappen en een hoop nieuwe slechteriken, waaronder een vis
met snode plannen. Dog Man is terug! En dat is maar goed ook, want de stad is in gevaar. De
gemene kat Karel is ontsnapt uit de gevangenis. Maar dat is niet het enige probleem. Een
tovenaar, een vis én een papieren dubbelganger van Karel zaaien paniek in de stad. Het is aan
Dog Man om deze boeven te stoppen. Maar dat is wel lastig als je wordt afgeleid door botten,
balletjes en een heel mooie poedel...
Mijn dikke vette zombiegoudvis Mo O'Hara 2021-03-02 Als Toms gemene broer Mark op een dag
thuiskomt met een goudvis om op te experimenteren, besluiten Tom en Pradeep, zijn beste vriend
en buurjongen, dat het tijd is om in te grijpen. Maar ze zijn net te laat en Mark heeft al rare groene
stofjes in de kom van Frankie de goudvis gegoten. Tom en Pradeep vinden Frankie spartelend in
zijn kom en besluiten hem te redden door hem een schok te geven met een batterij. Maar dan
gebeurt er iets dat ze ab-so-luut niet hadden verwacht: de vis komt weer tot leven. Het is een
zombiegoudvis! En de vis is vastbesloten wraak te nemen op Mark...
My Big Fat Zombie Goldfish 3: Fins of Fury Mo O'Hara 2014-01-02 Finding Nemo meets Shaun of
the Dead in this laugh-out-load adventure about paranormal pets and a big fat zombie goldfish!
When Tom tried to save Frankie, his pet goldfish, from certain death at the hands of his evil

scientist big brother, Frankie accidentally became a zombie goldfish with incredible hypnotic
powers. He might be one fierce fish, but he’s a great pet to have on your side when your big bro’s
hobbies include wedging you in the dog flap and generally trying to take over the world. When
Tom and his best friend Pradeep take Frankie on a camping adventure, they discover something
seriously fishy going on in the woods and, for once, it’s nothing to do with Frankie. Could rumours
of an escaped big cat on the loose mean the zombie goldfish has finally met his match? In story
two, something seriously weird is going on with Mark. He’s actually being . . . nice! As if this wasn’t
worrying enough, Frankie’s been kidnapped! Can Tom and Pradeep find out what’s going on and
rescue their fishy friend before it’s too late? Mo O'Hara's My Big Fat Zombie Goldfish 3: Fins of
Fury is the third in this funny, fishy series. Discover more hilarious adventures in My Big Fat
Zombie Goldfish 4: Any Fin Is Possible and My Big Fat Zombie Goldfish 5: Live and Let Swim.
Sam Lincoln Peirce 2019
De laatste helden op aarde en de nachtmerriekoning Max Brallier 2021-09-22 Jack en zijn
vrienden zijn terug voor hun derde zombie-avontuur! De Laatste Helden horen een oproep van
andere overlevenden, maar precies dan gaat de radio kapot. June, Dirk en Quint doen hun best
om de boel te repareren, maar Jack heeft andere plannen. Want wat als zijn vrienden hun families
terugvinden, en hij alleen achterblijft? Er zit maar één ding op: hij moet ze ervan overtuigen dat er
niks mooiers is dan hun boomhut-bestaan. Wat volgt is een serie wedstrijdjes met de monsters uit
de pizzeria, een bezoek aan een pretpark... en een aanvaring met een gigantisch monster dat
nachtmerries veroorzaakt. Wil je gruwelijk grappige avonturen? Lees dan dit boek!
Agent Moose: Moose on a Mission Mo O'Hara 2021-08-03 Someone is putting the squeeze on the
animals of the Big Forest, and there’s only one moose who can help in Agent Moose: Moose on a
Mission, the second hilarious graphic novel chapter book from Mo O'Hara, the New York Times
bestselling author of My Big Fat Zombie Goldfish! Agent Moose, the best (worst) secret agent at
Woodland HQ, and his slightly-more-intelligent sidekick, Owlfred, are on the case again! There’s
big news in the Big Forest! The circus is in town, Granny Moose is coming to visit, and a
mysterious robber is on the loose. When Agent Moose learns that someone is putting the squeeze
on innocent animals, he and Owlfred rush to investigate, with Granny along for the ride! Can they
solve this mystery before all the shiny things are gone forever?
My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2014 After Tom rescued Frankie the goldfish from his big
brother Mark's toxic science experiment by zapping him back to life with a battery, Frankie
somehow became a Big Fat Zombie Goldfish with dangerous hypnotic powers. Fortunately,
Frankie has appointed himself Tom's bodyguard, and together, with a little help from their friends,
they thwart Mark's Evil Scientist plans. Tom is looking forward to their annual family trip to the
seaside, right up until he hears about the Evil Eel of Eel Bay--a monster that Mark is entirely too
interested in. After all, even a Big Fat Zombie Goldfish might have a little trouble with a Super
Electric Zombie Eel! Then, Frankie takes center stage as Mark crashes Tom's school play.
De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat
verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub heeft in de kelder. Georges wordt zijn
compagnon. Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te
hebben. Kitser bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je
gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een
spannend en ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep
houdt en verrast.
Het maan-mysterie Stuart Gibbs 2016-05-17 Onweerstaanbaar vervolg op De maan-zaak Op de
maanbasis waar Dash en zijn ouders nog steeds verblijven, kun je je niet verstoppen. Het
complete bouwwerk is tenslotte niet veel groter dan een voetbalveld. En terwijl de mysterieuze
dood van een van de voornaamste wetenschappers op de basis nog steeds niet is opgelost, is
Nina Stack, de nieuwe commandant, opeens verdwenen. Dash is pas twaalf jaar oud is en nu al
de beste detective van de hele maan. Maar deze vreemde verdwijning geeft zelfs Dash kopzorgen
– ook omdat hij toevallig een alien heeft ontmoet, wat absoluut geheim moet blijven. Wanneer het

voortbestaan van de mensheid op het spel komt te staan, wordt de druk op Dash onnoemelijk
groot. Kan hij het mysterie van de verdwenen commandant oplossen?
De laatste helden op aarde Max Brallier 2020-02-26 Gevaarlijke monsters, bloedstollende
actiescènes en een flinke dosis humor: hier is De laatste helden op aarde! Tweeënveertig dagen
geleden was Jack Sullivan een gewone jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een
TOTALE MONSTER-ZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en verlaten, en overal lopen er
angstaanjagende wezens rond. Maar Jack is er nog! Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij iedere
dag als een soort videogame. Maar in zijn eentje is Jack geen partij voor alle monsters en
zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en slimme monster Blarg. Dan ontdekt Jack dat
er nog meer kinderen in de stad zijn achtergebleven. En dat de Monster-apocalyps veel leuker is
als je vrienden om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend en gigantisch grappig.’ – Jeff
Kinney, Het leven van een loser
Any Fin Is Possible: My Big Fat Zombie Goldfish Mo O'Hara 2016-09-06 More hilarious adventures
and zany illustrations in the after life of a zombie goldfish! When Tom rescued Frankie the goldfish
from his older brother's evil science experiment by zapping him back to life with a battery, he never
expected his pet to become a BIG FAT ZOMBIE GOLDFISH with incredible hypnotic powers . . .
but he has to admit it's helpful, especially when they are thwarting his big brother's evil plans.
Dodging booby traps, avoiding evil possibly-mummified kittens, discovering the truth behind the
ancient Egyptian Curse at the local museum . . . it's all in a night's work for a zombie goldfish!
Then, there's something fishy going on at sports day. Can Frankie help Pradeep and Tom to foil
Mark's evil plans? Or will Mark and his pet vampire kitten, Fang, take home the gold? New York
Times-bestselling author Mo O'Hara delivers more laugh-out-loud fun in this illustrated chapter
book series.
Hoe tem je een draak Cressida Cowell 2019-01-17 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
My Big Fat Zombie Goldfish Boxed Set Mo O'Hara 2017-10-10
My Big Fat Zombie Goldfish: The Fintastic Fish-Sitter Mo O'Hara 2015-07-02 Meet the zombie
version of Finding Nemo in this laugh-out-load story of animal mayhem featuring the most badly
behaved pets ever! Everyone knows that fish and cats don't get on. So when Sami has to look
after her big brother's goldfish, it won't be easy with Fang the vampire kitten lurking next door . . .
Frankie the hypniotic zombie goldfish is back! This time he's in full picture book colour so younger
readers can join in the fishy fun. Featuring favourite characters from the original bestselling fiction
series, My Big Fat Zombie Goldfish by Mo O'Hara.
Hamstersaurus Rex Tom O'Donnell 2020-02-26 Op een dag vindt de klas van Sam een
mysterieuze, grommende hamster in het lokaal. Sam weet meteen hoe hij hem moet noemen:
Hamstersaurus Rex. De naam blijkt goed te passen, zeker als het vriendelijke maar hongerige
beestje gaat snoepen van het eigenaardige Dinoblast Krachtvoer van de gymleraar. Sam en zijn
nieuwe, supersterke minivriend nemen het samen op tegen Stier van der Kop, de ergste pester in
de geschiedenis van de school. Stier is niet bang voor een rare schoolhamster. Maar misschien
zou hij dat wel moeten zijn...
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van
stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare

juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer
Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli.
Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de
laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan
ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die
verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te
zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
"This Is a Great Book!" Larry Swartz 2015-09-30 "This Is a Great Book!" is rooted in the belief that
having a wide range of "great" books to read is essential to student success as readers inside the
classroom ... and beyond. Based on extensive research, this highly readable book explores a wide
range of recommended titles that cover a spectrum of developmental stages for readers of chapter
books to young adult novels. It presents novels around popular themes and features guest voices
that include innovative teachers, librarians, booksellers, and students. Numerous activities and
literacy events form the core of this valuable resource. Reproducible pages include response
activities, reflection tools, assessment profiles, and inventories for easy classroom use. Committed
to nurturing the love of reading, the book invites readers to dig deeper in their understanding and
appreciation of books by responding through writing, discussion, the arts, media, and more.
Special attention is given to the world of independent leisure reading, where students make
choices based on their preferences and tastes. Experienced and new teachers will find fresh ideas
and the tools they need to guide students to "great" books that will make a difference in their lives.
Al is de leugen nog zo snel Lisa Scottoline 2018-02-28 Al is de leugen nog zo snel van Lisa
Scottoline is een emotionele, psychologische thriller voor iedereen die de boeken van Kristin
Hannah verslindt. Op papier lijkt de nieuwe leraar Chris de ideale man, maar alles aan hem is een
leugen... Drie moeders, van wie hun zonen gezamenlijk in het sportteam op school zitten, raken
verwikkeld in een sinistere plot als er een nieuwe leraar, Chris Brennan, op school komt die niet is
wie hij zegt te zijn. Maar iedereen blijkt geheimen te hebben, hoewel sommige dodelijker zijn dan
andere... Plotwendingen en geheimen, intriges, spanning, familiedrama en zelfs een romance: Al
is de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline heeft het allemaal. ‘Entertaining... Deze pageturner
eindigt in een gewaagde achtervolging die het goed zou doen op het witte doek, en lezers zullen
even verlangend uitzien naar de uitkomst van de broeiende romance als naar de afwikkeling van
de razend spannende plot.’ Publishers Weekly
The Fintastic Fishsitter Mo O'Hara 2016-03-01 Six Really Important Tips for Fish-Sitting a Zombie
Goldfish: 1. Keep Fang away from Frankie 2. Zombie goldfish only eat green food (moldy Brussels
sprouts, green jelly beans, stinky pond slime) 3. All kittens can be pretty sneaky but Fang is
SUPER sneaky 4. Watch out for Frankie's eyes—he can hypnotize you 5. Did we mention that
Fang the vampire kitten is TROUBLE? 6. Seriously, keep Fang away from Frankie! When Sami
agrees to zombie-sit Frankie, her neighbor's BIG FAT ZOMBIE GOLDFISH, she is looking forward
to fun afternoon in the paddling pool with her favorite "swishy fishy." Unfortunately, Fang, the
mostly-evil vampire kitten, has a different idea. She's looking forward to a BIG FAT ZOMBIE
GOLDFISH snack! Will Sami and Frankie be able to stop Fang's evil plan? Come find out in this fintastic picture book addition to the New York Times-Bestselling series.
My Big Fat Zombie Goldfish 2: The SeaQuel Mo O'Hara 2013-07-04 Finding Nemo meets Shaun
of the Dead in this laugh-out-load adventure about an evil eel and a fierce fat zombie goldfish!
When Tom saved Frankie the goldfish from near death (by zapping him with a battery), Frankie
somehow became a big fat zombie goldfish with hypnotic powers. Now Frankie is one fierce fish
with a mind of his own (good job Frankie has appointed himself as Tom's bodyguard). When Tom
takes Frankie on a trip to the seaside, they meet a strange old lighthouse keeper who warns them
about the Evil Eel of Eel Bay – and sure enough, one lightning storm later, Frankie is embroiled in
a fishy stand-off with a Super Zombie Eel. In the second story, all eyes are on Frankie as he takes
on a starring role in the school play! Mo O'Hara's My Big Fat Zombie Goldfish 2: The SeaQuel is

the second in this funny, fishy series. Discover more hilarious adventures in My Big Fat Zombie
Goldfish 3: Fins of Fury and My Big Fat Zombie Goldfish 4: Any Fin Is Possible.
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