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Shylo was altijd het onderdeurtje van zijn nest, de zwakste en rustigste van de familie. Zijn broers en
zussen zetten hem voor schut, omdat hij anders is. Maar wanneer Shylo op een groepje paparatzi’s stuit en
van hun plan hoort om een foto te nemen van de koningin in haar nachtjapon, is het aan deze
onwaarschijnlijke held om naar Londen te reizen en de Koninklijke Konijnen van Londen te vertellen over
dit duivelse plot! De Koninklijke Konijnen van Londen kennen een lange geschiedenis in de bescherming
van de koninklijke familie en nu is het aan dit geheime genootschap om in actie te komen en de Ratzi’s te
stoppen... Kan een klein konijntje zo zwak en verlegen als Shylo hen ervan overtuigen dat de koningin in
gevaar is? Van de bestsellerauteurs Simon Sebag Montefiore & Santa Montefiore! Origineel, sprankelend
en fantasievol Met sfeervolle, levendige illustraties van Kate Hindley
Alleen in Berlijn Hans Fallada 2010 Een Berlijns echtpaar dat het bericht krijgt dat hun zoon voor de
Führer is gevallen, besluit verzet te plegen d.m.v. het verspreiden van briefkaarten met teksten die het
naziregime hekelen.
Meneer Mac en ik Esther Freud 2015-04-20 Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke
kastelein, woont met zijn familie in een dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald
door de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige Schot in het dorp
arriveert. Mac – zo noemen de dorpelingen hem als ze in het café over hem fluisteren – vertoont
eigenaardig gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het
strand over de golven alsof hij naar een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie
Mackintosh, en voor Thomas wordt hij algauw een bron van fascinatie en verwondering. Juist als de
vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland de oorlog. De
zomergasten verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen regimenten soldaten op doortocht naar
België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de dorpelingen
wantrouwender jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap
schetst Esther Freud een levendig portret van een gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en meest miskende kunstenaars van zijn generatie
was.
Een verschrikkelijke schoonheid ? L. Bray 2009-09-20 De zestienjarige Gemma groeit op in India aan het
eind van de negentiende eeuw. Wanneer haar moeder overlijdt, krijgt ze een angstaanjagend visioen,
waarover ze niemand durft te vertellen. Na haar moeders dood wordt Gemma naar Spence gestuurd, een
strenge kostschool voor welgestelde meisjes in Engeland. Maar ook in Engeland wordt Gemma geplaagd
door visioenen, en blijkt dat ze vanuit India gevolgd is door een mysterieuze jongen, Kartik, die haar
raadselachtige waarschuwingen geeft. Dankzij haar scherpe tong en intelligentie, weet Gemma de
vriendschap te winnen van de brutale Felicity, de mooie Pippa en de verlegen Ann. Ze ontdekt een oud
dagboek waarin gesproken wordt over een andere wereld. Samen met haar nieuwe vriendinnen sluit
Gemma zich aan bij de Orde, een geheim genootschap van vrouwen die macht hebben over die andere
wereld. Maar dan roepen ze krachten op die ze niet meer kunnen controleren, en verandert het leven van
Gemma en haar vriendinnen voorgoed.
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van
het bezoek dat de kerstman aan hun huis brengt. Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op
rijm. Vanaf ca. 4 jaar

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.
De kolibrie Sandro Veronesi 2020-02-26 Boek van het Jaar in Italië Corriere della Sera Al sinds zijn jeugd
wordt Marco Carrera, die als kind een groeistoornis had, de kolibrie genoemd, naar een van de kleinste
vogels ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol
vreugdes, liefdes en de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische bewegingen stellen hem in
staat de existentiële acrobatiek van het leven te doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig
vleugelslagen per minuut maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft hangen. In De kolibrie
volgen we ademloos de levensloop van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi
die uit zijn pen kan laten ontstaan. Het is een schitterende roman over pijn en de kwellende kracht van het
leven, die door de belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen werd tot Boek van het
Jaar. Sandro Veronesi (1959) werd met romans als Kalme Chaos, XY en Zeldzame aarden wereldwijd een
literaire publiekslieveling - en bestsellerauteur. Hij won in de loop der jaren verschillende grote prijzen,
waaronder de Premio Strega, de Premio Campiello, de Prix Femina Étranger en de Premio Bagutta. 'Deze
roman zou in de ruimte moeten worden gelanceerd om buitenaardse wezens te laten weten hoe we waren,
hoe we zijn geweest, hoe we hadden willen zijn. Uit deze roman, vol toevalligheden en fatale en
kwaadaardige botsingen, leer je de moeilijkste les van het leven: hoe je kunt sterven en toch kunt blijven
leven.' Corriere della Sera 'Het is een krachtige roman die betovert en beweegt op voorouderlijke en
onvoorspelbare levenskracht.' La Stampa 'Een krachtige roman.' Il Sole 24 Ore Over Kalme chaos:
'Meesterlijk, want scherpzinnig en onweerstaanbaar grappig door zijn feilloze gevoel voor schijnbaar
onbenullige details, beschrijft Veronesi hoe Pietro de kalme chaos, dat wachten op de storm van verdriet
die maar niet komt, ondergaat.' de Volkskrant
Keverjongen M.G. Leonard 2016-03-02 De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst
gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat voor een
raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn
vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar
onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die
vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd aangaan. Keverjongen is het
eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en superslimme insecten. Voor de fans
van Roald Dahl en heel veel andere lezers.
De Koninklijke Konijnen van Londen Simon Sebag Montefiore 2016-10-14 Het leven is een avontuur. Alles
is mogelijk, met wilskracht en geluk, een sappige wortel, een natte neus en een snufje onbezonnen moed!
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Arrival draws its inspiration from tales of migrants in past and recent times. The central character is a
middle-aged man who arrives in a strange new place and tries to find a place to live, a job and a handle on a
new language. He encounters many challenges, all described entirely through visual sequences. The
absence of words emphasises the strangeness of the situation and the loneliness experienced by many
migrants, but the ending is full of affirmation and hope, when the wife and son the migrant had to leave
behind are finally able to join him in their new homeland. www.thearrival.com.au
AQA GCSE English Language: Student Book 1: Developing the skills for learning and assessment
Beverley Emm 2020-07-16 Student Book 1 develops the reading and writing skills that students will be
assessed on in the exams. Using a thematic approach that focuses on the AOs, with SPAG delivered in
context, this book supports students of all abilities. Peer and self-assessment activities, end-of-chapter
assessments and sample exam papers allow progress to be monitored.
Kikker en de vreemdeling Max Velthuijs 2013-11-16 Klassiek prentenboek over vriendschap en acceptatie.
Op een dag komt een vreemdeling in het bos wonen. Rat. Eend waarschuwt dat ratten dieven zijn. Ze zijn
lui, brutaal en werken niet. Dat weet toch iedereen! En Varkentje zegt dat ratten niet in het bos thuishoren.
Maar Kikker besluit zelf een kijkje te gaan nemen.
Augustusgras Anna Jean Mayhew 2015-10-14 Op een zinderend hete dag in augustus 1954 gaat de 13jarige Jubie Watts met haar familie voor het eerst met vakantie. Vanuit North Carolina rijden ze in een
volgepakte auto naar Florida, samen met de zwarte hulp Mary. Zo lang als Jubie zich kan herinneren is
Mary er; om schoon te maken, om te koken, om Jubie te kalmeren na een woede-uitbarsting van haar vader,
om haar te troosten als haar moeder onbereikbaar is. Onderweg vallen Jubie de verbodsborden voor zwarte
mensen op, en ze realiseert zich dat die ook voor Mary gelden. Hoe verder ze naar het zuiden komen, hoe
meer de spanningen toenemen. Dan neemt hun reis een schokkende wending. Jubie moet onder ogen zien
dat niet alleen de wereld om haar heen een verschrikkelijk oord kan zijn, maar dat ook haar ouders daarin
geen verschil willen maken. Tegen wil en dank wordt Jubie op zichzelf teruggeworpen en neemt ze de
moedigste beslissing van haar leven. Het verhaal van Jubie Watts, die opgroeit in een tijd die broeit van
spanning en verandering, is tegelijk het universele verhaal van liefde, verdriet, hoop en moe
Slangenkuil David Almond 2012-08-31 Iedere zomer zwerven Liam en Max door de ruige natuur rond hun
dorp in Noord-Engeland. Dit jaar wordt alles anders: ze volgen een kauw en vinden een baby die is
achtergelaten bij een oude ruïne. Raadselachtige gebeurtenissen volgen elkaar op. Liams leven verandert
in een slangenkuil. Hij voelt zich verraden door zijn oude vrienden. Maar zijn de nieuwe vrienden die hij
maakt wel te vertrouwen? Aan het einde van de zomer gaat Liam de confrontatie aan.
Open water Caleb Azumah Nelson 2021-11-02 Twee jonge mensen ontmoeten elkaar in een pub in
Zuidoost-Londen. Allebei zijn ze Zwart, allebei hebben ze beurzen gewonnen voor privéscholen waar ze zich
niet thuis voelden, allebei proberen ze hun stempel te drukken op een stad die hen zowel viert als afwijst,
hij als fotograaf, zij als danseres. Aarzelend en teder worden ze verliefd op elkaar. Maar ook mensen die
voor elkaar voorbestemd lijken kunnen elkaar kwijtraken door angst en geweld. Open water is een
schrijnend liefdesverhaal en een indrukwekkende blik op ras en mannelijkheid. Wat betekent het om mens
te zijn in een wereld die jou alleen als een Zwart lichaam ziet, om kwetsbaar te zijn als je alleen
gerespecteerd wordt om je kracht, om veiligheid te vinden in de liefde, alleen om die kwijt te raken?
Face Benjamin Zephaniah 2008-02 Everything is going Martin's way. The holidays have started, he's got a
gorgeous girlfriend and everyone agrees he's the coolest dancer around. But when his world is turned
upside down by a crash in a stolen car, he has to come to terms with more than his facial injuries.
We mailen! Cecily von Ziegesar 2010-07-30 Deel 2 in deze verslavende serie: We mailen! De rijke,
verwende tieners uit New York willen toegelaten worden op de beste, meest prestigieuze universiteiten van
het land. Ze gooien al hun geld en charmes in de strijd om dat te bereiken. Op het liefdesvlak staat de
wereld ook niet stil, en Gossip Girl houdt alles in de gaten...
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt,
ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel
operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als
ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school.
Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en

Skelton's Guide to Domestic Poisons David Stafford 2020-09-17 Mary Dutton is accused of killing her
husband by poison, though there aren’t many who dispute her involvement in his death. The police see it as
an open-and-shut case, and even those protesting for her freedom believe she committed the act, but is
innocent of wrongdoing after suffering years of domestic abuse. Since his recent success in the high-profile
Dryden case catapulted him to the front pages of the national press, unassuming Yorkshireman Arthur
Skelton is now one of the most celebrated and recognisable barristers in the land. His services are much in
demand and, despite the odds, he agrees to represent Mary Dutton. Yet with a general election on the
horizon and both sides of the political divide keen to turn the Dutton case to their advantage, as well as
long-held secrets within the Dutton family itself, can Skelton ever really expose the truth?
Bomber Paul Dowswell 2015-04-10 Bomber’ van Paul Dowswell: Je bent 16 en je zit als schutter in een
Boeing B-17 op weg naar Duitsland. De bommen gaan los... Het is oorlog! Harry Friedman heeft gelogen
over zijn leeftijd om toegelaten te worden in de Amerikaanse Luchtmacht. Nu vliegt hij als schutter in de
Maisy May, een van de vele Boeings B-17 Flying Fortress die vanuit Norfolk, Engeland, naar Duitsland
vliegen om daar met precisie hun zware lading bommen te lossen. Pas na 25 vluchten mag Harry weer naar
huis. Maar dat een bommenwerper ongeschonden 25 vluchten doorstaat is nog maar één keer gebeurd! De
Duitse Luftwaffe heeft als taak om het Duitse grondgebied ten koste van alles te verdedigen. De formatie
B-17’s krijgt het zwaar te verduren en vele toestellen worden neergehaald. Harry is bang dat hij zijn
zeventiende verjaardag niet zal halen. Paul Dowswell wordt internationaal geprezen om de manier waarop
hij in staat is te schrijven over bekende historische gebeurtenissen vanuit een ongebruikelijk gezichtspunt.
Net als zijn bestseller ‘Ausländer’ speelt ‘Bomber’ zich af in de Tweede Wereldoorlog.
Ons kasteel aan zee Lucy Strange 2020-10-20 Een bijzonder en avontuurlijk verhaal dat zich afspeelt
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Petra is de dochter van een vuurtorenwachter. Samen met haar ouders en
zus woont ze in de vuurtoren, die ze liefkozend 'ons kasteel' noemen. Haar wereld bestaat uit avonturen in
verborgen tunnels en griezelige verhalen over zeemonsters. Maar aan die zorgeloze jeugd komt een eind
als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De oorlog is ook in de vuurtoren voelbaar, en al snel beginnen er
scheurtjes te ontstaan in het gelukkige gezin. Petra doet alles wat ze kan om de geheimen van het gezin te
ontrafelen. 'Ons kasteel aan zee' is beeldrijk en betoverend verhaal waarin de ruwe werkelijkheid op
prachtige wijze wordt verweven met oude legendes en de fantasie van een fijngevoelig meisje. Lucy
Stranges vorige roman, 'Het geheim van het Nachtegaalbos', werd bekroond met een Vlag & Wimpel in
2018.
Mijn zus woont op de schoorsteenmantel Annabel Pitcher 2011-04-07 Hoeveel mensen heb je vandaag
gered, Girl M?' vroeg ik. Ze deed alsof ze ze op haar vingers aftelde. 'Negenhonderdzevenendertig,'
antwoordde ze schouderophalend. 'Het was een rustige dag.' We grinnikten. 'En jij, Spiderman?' Ik krabde
op mijn hoofd. 'Achthonderddertien,' antwoordde ik. 'Maar ik ben laat begonnen en vroeg opgehouden.'
Jamie is vijf jaar als zijn zus Rose door een terroristische aanslag om het leven komt. Sindsdien is er weinig
over van het ooit zo gelukkige gezin. Vijf jaar later is zijn vader aan de drank, zijn moeder is er met een
andere man vandoor en zijn oudere zus Jasmine lijdt aan anorexia. Het enige lichtpuntje in Jamies leven is
zijn kat Roger. En Sunya, een moslimmeisje in zijn klas. Maar na de dood van Rose haat Jamies vader alles
wat met moslims te maken heeft, en Jamie moet zijn prille vriendschap met Sunya angstvallig
geheimhouden... Annabel Pitcher schreef een aangrijpende roman over een jongen die grip op zijn leven
probeert te krijgen nadat zijn familie door een verschrikkelijk verlies uiteen is gevallen.
Gangsta Rap Benjamin Zephaniah 2013-07-04 Just what do you do with talent from the wrong side of town?
Benjamin Zephaniah draws on his own experiences with school and the music business to create a novel
that speaks with passion and immediacy about the rap scene. Ray has trouble at home, and he has trouble
at school – until he's permanently excluded and ends up sleeping on the floor of a record shop. What
happens to a boy like Ray? If he's lucky, maybe he gets a chance to shine. The story of three boys who
aren't easy. They don't fit in. They seem to attract trouble. But they know what they want, and they've got
the talent to back it up ... Brilliantly written and with a real ear for dialogue, fans of Angie Thomas and
Malorie Blackman will love Benjamin Zephaniah's novels for young adult readers: Refugee Boy Face
Gangsta Rap Teacher's Dead
De aankomst Shaun Tan 2008 A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and sepia, The
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sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika
was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in
meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen.
The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal
`Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je
hart. Amazon.com
Greta en de reuzen Zoë Tucker 2020-01-15 Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd
door reuzen. Toen de reuzen het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna
hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen
groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta's hulp in.
Gelukkig heeft ze een idee...
Wit Konijn / Rode Wolf Tom Pollock 2018-06-15 Peter (17, ik-figuur), een wiskundig genie, heeft last van
paniekaanvallen. Tijdens zo'n aanval blijkt zijn moeder, een geniale wetenschapper, te zijn neergestoken en
is Peters tweelingzus Anabel spoorloos verdwenen. Peter komt terecht in een wereld vol spionnen en weet
niet wie hij kan vertrouwen. Vanaf ca. 15 jaar. `
De bijenhouder van Aleppo Christy Lefteri 2019-05-14 ‘De bijenhouder van Aleppo’ van Christy Lefteri is
het hartverwarmende liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat
hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun reis door een
gebroken wereld worden ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het
vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het verlies van hun zoon Sami. Het enige
wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in
Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van bijen. Want: ‘Waar bijen zijn, zijn
bloemen, en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.’ Christy Lefteri is geboren en getogen in Londen.
Ze is de dochter van Grieks-Cypriotische vluchtelingen en werkte als vrijwilliger in het Unicefopvangcentrum voor vluchtelingen in Athene, waar het idee voor ‘De bijenhouder van Aleppo’ geboren
werd. ‘Dit is een roman van internationale betekenis. Sterk uitdagend, hij blijft je bij en opent je ogen.’ –
Heather Morris, auteur van ‘De tattoeëerder van Auschwitz’
In de zee zijn krokodillen Fabio Geda 2011-03-31 De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen van tien
op zoek naar een veilige plek die hij 'thuis' kan noemen. Enayatollah Akbari wordt op de verkeerde plek en
op het verkeerde moment geboren. Ook al is hij een kind niet groter dan een geit en blinkt hij uit in het
Buzul-bazi-spel, op een dag is hij zijn leven niet meer zeker. Zijn moeder neemt hem mee naar Pakistan,
waar ze hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad van liefde komt de ongelooflijke reis voort die
Enayatollah via Iran, Turkije en Griekenland naar Italië voert. Een odyssee vol waaghalzerij waarbij hij de
slechte maar ook de goede kant van de mens leert kennen. Zijn verhaal is prachtig opgetekend door de
Italiaanse romancier Fabio Geda.
Jeremiah and Lamentations. A new translation; with notes critical, philological, and explanatory.
By Benjamin Blayney ... The second edition 1836
Face Benjamin Zephaniah 2011-07-04 In the moving and compelling debut novel from Benjamin Zephaniah,
a young man's life is completely changed when his face is badly scarred in a car accident. Martin seems to
have it all. He's cool, funny, and he's the undisputed leader of the Gang of Three, who roam their East
London estate during the holidays looking for fun. But one night after the Gang leave a late night rap club,
Martin accepts a ride from Pete, a Raider's Posse gang member. Too late, he realises that the car is stolen,
and that the police are after them. What happens next will change Martin's life and looks, and show him the
true meaning of strength, courage, discrimination and friendship. Brilliantly written and with a real ear for
dialogue, fans of Angie Thomas and Malorie Blackman will love Benjamin Zephaniah's novels for young
adult readers: Refugee Boy Face Gangsta Rap Teacher's Dead
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden
vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we
kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou
veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel
face-benjamin-zephaniah-chapter-summary

reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang
schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke
belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo
awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de
hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
De balletschoenen van Aya Catherine Bruton 2020-03-17 In het prachtige jeugdboek ‘De balletschoenen
van Aya’ van Catherine Bruton slaat de elfjarige Aya samen met haar moeder en broertje op de vlucht voor
de oorlog in Syrië. In het prachtige jeugdboek ‘De balletschoenen van Aya’ van Catherine Bruton slaat de
elfjarige Aya samen met haar moeder en broertje op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Ze doet niets liever
dan balletdansen, en Ahmad Joudeh is haar grote voorbeeld. Maar in het asielzoekerscentrum lijkt haar
droom verder weg dan ooit. Tot ze op een dag mee mag dansen in de klas van juf Helena. Lukt het Aya om
haar verleden van zich af te dansen? Dit prachtige verhaal opent je ogen, en laat zien dat vluchtelingen
gewone mensen zijn zoals jij en ik. Met een voorwoord van Ahmad Joudeh, danser bij Het Nationale Ballet
in Amsterdam.
IJshart Jamie Littler 2019-11-21 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. Zij kunnen zijn hulp goed gebruiken. Kunnen zij hem misschien helpen zijn familie terug te vinden?
Refugee Boy Benjamin Zephaniah 2021-12-16 An eye for an eye. It's very simple. You choose your homeland
like a hyena picking and choosing where he steals his next meal from. Scavenger. Yes you grovel to the feet
of Mengistu and when his people spit at you and kick you from the bowl you scuttle across the border.
Scavenger. As a violent civil war rages back home in Ethiopia, teenager Alem and his father are in a bed
and breakfast in Berkshire. It's his best holiday ever. The next morning his father is gone and has left a note
explaining that he and his mother want to protect Alem from the war. This strange grey country of England
is now his home. On his own, and in the hands of the social services and the Refugee Council, Alem lives
from letter to letter, waiting to hear something from his father. Then he meets car-obsessed Mustapha, the
lovely 'out-of-your-league' Ruth and dangerous Sweeney – three unexpected allies who spur him on in his
fight to be seen as more than just the Refugee Boy. Lemn Sissay's remarkable stage adaptation of Benjamin
Zephaniah's bestselling novel is published here in the Methuen Drama Student Edition series, featuring
commentary & notes by Professor Lynette Goddard (Royal Holloway, University of London, UK) that help
the student unpack the play's themes, language, structure and production history to date.
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.
Jongen in jurk David Walliams 2015-12-23 Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft
weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een
dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een mooie zomerjurk
voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt
daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen
en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie voor
kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan
zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit
ontroerende, verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur
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en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse
tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen introductie. Hij
verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen
voor zijn werk.
De waanzinnige veertiende eeuw Barbara Tuchman 2014-09-17 'Geen tijd was van nature waanzinniger
dan deze tijd,' schreef de negentiende-eeuwse Franse historicus Michelet over de veertiende eeuw, het
herfsttij der Middeleeuwen. Het einde der tijden lijkt nabij: viermaal wordt het werelddeel getroffen door
de Zwarte Dood. De koningen van Engeland en Frankrijk bestrijden elkaar in een wrede en langdurige
strijd, de Honderdjarige Oorlog, en roversbenden terroriseren de boerenbevolking. De veertiende eeuw is
ook een periode van vitaliteit en culturele bloei, waarin de adel zijn heldendaden in ridderromans laat
optekenen, de hoofse liefde in velerlei toonaarden wordt bezongen en waarin schrijvers als Boccaccio,
Petrarca en Chaucer de grondslag leggen voor een grote literaire traditie. Met het leven van de Franse
ridder Enguerrand VII van Coucy als concentratiepunt voert Tuchman de lezer door dit kleurrijke tijdperk
en houdt zij onze tijd vanuit de verte een spiegel voor.
A Translation of the Minor Prophets Benjamin Douglass 1896
Neefjes, nymfo's en noenga-noenga's Louise Rennison 2007 Georgia's relatie met haar knappe vriend
wordt op de proef gesteld als ze de jongen tegenkomt die ze eerst als lokvogel heeft gebruikt. Vanaf ca. 13
jaar.
Feo en de wolven Katherine Rundell 2018-11-15 Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van
Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen en wordt beschouwd als een van de belangrijkste
Britse jeugdboekenauteurs van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands
verschijnt. Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie. Haar
moeder leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo lijkt een
speciale band te hebben met drie van de wolven die altijd in de buurt van hun huis rondzwerven. Dan wordt
Feo’s moeder gevangengenomen door het leger. Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde
landschap onderneemt om haar moeder te bevrijden, leren de wolven haar hoe ze moet overleven in een
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gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The
Rooftoppers en The Explorer (verschijnen nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de
Costa Children’s Book Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van
Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op
en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te komen tegen het kwaad. Feo en de wolven is
spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle
jeugdroman, van een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie
en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar
vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met
daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer
kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes,
buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen
wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft,
haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien
hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters:
'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende
wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Ik wil alleen maar alles Cecily von Ziegesar 2009-10-28 'Welkom in de Upper East Side, New York, waar
mijn vriendinnen en ik in gigantische, te gekke appartementen wonen, naar exclusieve privé-scholen gaan
en al het heerlijks dat deze stad te bieden heeft uitbuiten.' Stap in de wereld van Gossip Girl - kijk toe hoe
wij ons bezondigen aan jaloezie en verraad, natuurlijk altijd tijdens de hotste party's in de gaafste clubs. ...
S. en B. hebben besloten om hun ruzie af te zoenen en het goed te maken, en dat werd tijd. Ik bedoel, hoe
lang kun je kwaad blijven op iemand met wie je als kleuter in de zandbak hebt gespeeld? De vraag is, nu ze
weer samen zijn, welke idiote plannen die twee hebben? Geloof mij, ik ben de eerste die erachter komt en
jij bent de tweede. Je kan niet zeggen dat ik goed ben in het bewaren van geheimen. Liefs, Gossip Girl
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