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Hotel op de hoek van bitter en zoet
Bram vindt het leven een hel. Op een dag krijgt hij van zijn moeder een leeg dagboek. In Het leven van een Loser vertelt Jeff Kinney het verhaal van een onvergetelijke anti-held. Logboek met de belevenissen van
brugklasser Bram Botermans die er alles voor over heeft om geen loser te worden op zijn nieuwe school.

Wildfire
Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.

The Grotesque in the Fiction of Charles Dickens and Other 19th-century European Novelists
Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige levende bewoner van een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige beschermers nog leefden, maar hij leert ook hoe hij
zichzelf kan laten verdwijnen. En dat komt hem goed van pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de wonderen en verschrikkingen van zowel de wereld van de levenden als van de doden aan? En dan zijn er
ook nog gruwels en nachtmergels, demonen die noch bij de levenden, noch bij de doden horen Dit ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als Coraline en Ster zo betoverend en verrassend dat kinderen én
volwassenen er helemaal in op zullen gaan. '

De Boekendief
In het Mississippi van de jaren zestig wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding van blanke kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen van het tafelzilver. Drie vrouwen zijn het allesbepalende racisme meer dan zat
en besluiten dat de verschillen tussen hen minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten. 'Een absolute hit leest als een trein.' de Volkskrant

Onverslagen
De jonge Henry Lee wordt door zijn vader naar een witte school in een witte wijk van Seattle gestuurd, omdat hij 'Amerikaan moet worden'. Maar het is 1942, en sinds de Japanse aanval op Pearl Harbor is iedereen van
Aziatische komaf even verdacht. Henry wordt op school gepest en buitengesloten. De enige vriend die hij heeft is Sheldon, een zwarte jazzsaxofonist die hem met raad en daad bijstaat. Dan vindt hij een onverwachte
bondgenoot in Keiko, een nieuwe leerlinge die ook gepest wordt om haar afkomst. Keiko en Henry worden vrienden, en langzaam bloeit er meer tussen hen op. Maar Keiko is van Japanse komaf, en als de Amerikaanse
overheid besluit dat alle burgers van Japanse komaf naar interneringskampen moeten, worden de twee van elkaar gescheiden. Ruim veertig jaar later ziet Henry op het nieuws dat in het Panama Hotel, waar vroeger de
Japanse wijk begon, een ontdekking is gedaan. In de kelder zijn spullen gevonden van Japanse families die ze daar hadden opgeslagen voor zij weggevoerd werden. Onder de voorwerpen bevindt zich een bamboeparasol,
beschilderd met oranje vissen. Met een schok realiseert Henry zich dat die van Keiko was. Herinneringen aan hun tijd samen komen boven, en Henry begint te hopen dat het verleden misschien nog een tweede kans biedt

Inside the Writer's-reader's Notebook
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een
vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit
verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z’n kop zet.

Mars
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar het Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen.
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De vreselijke dingen die ze heeft gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg
zoekt door een doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten te
beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!

Het is Kerstmis, Geronimo
Everybody is welcome at the Bar None ranch, and to Roy and his big brother Joe, it seems like the ideal place to escape their past. Joe has a special way with horses and it soon becomes obvious that Roy takes after his
brother when he breaks in the wild pony Lady Luck. But Joe also has a way with fire, a secret passion that Roy fears, because if Joe can't keep control, it could send their new life up in smoke. "Rodman Philbrick's
gripping story reads like John Steinbeck." - Sunday Times

Het leven van een Loser
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet
dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen
om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit
gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet
opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.

Jinxed
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren
dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap,
liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het
dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times

Verloren familie
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen levensveranderende inzichten geeft. In
hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je financiën, relaties en carrière
een boost geeft en eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt. Ben je bang om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een scepticus en heeft daarom dit
boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje. Na het lezen van dit boek ben je een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de dingen die je niet kunt
veranderen en de dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.

The Unusual Suspect
Could Whippet be developing his own comic superpower? The boys are heading off to the woods for an Explorers' Camp weekend. They'd rather be at home reading comics, but it should take their minds off the superweird events of two weeks ago. They haven't seen Lucy since their destruction of the Snotticus, and Mossy's superpower hasn't worked since then either, so maybe it's time to move on. Lake Shore must be monster-free
now! Anyway, with caveman-like Ted Recks (AKA "T Rex") as camp leader the boys will be more than safe this weekend, right? Luckily for Simon & Whippet help is closer than they think, and their combined talent for
Telling and Drawing stories is about to come in very handy indeed. With out-of-this-world artwork by Jan Bielecki, FREAKY & FEARLESS is a fun-filled series like no other!

Hell's March
There's Room for Me Here
Thirteen-year-old Sam Castine is at summer camp while his mother is in rehab, but when the camp is evacuated ahead of a fast moving wildfire, he makes the mistake of going back for his phone, and finds himself left
behind, disoriented, and running for his life, together with a girl, Delphy, from a different camp--finding an old jeep keeps them going, but in the wilds of Maine, there are only logging roads and the deadly crown fire is
everywhere.
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Huis van aarde & bloed
This book provides an overview of the literary grotesque in 19th-century Europe, with special emphasis on Charles Dickens, whose use of this complex aesthetic category is thus addressed in relation with other 19thcentury European writers. The crossing of geographical boundaries allows an in-depth study of the different modes of the grotesque found in 19th-century fiction. It provides a comprehensive analysis of the reasons
behind the extensive use of such a favoured mode of expression. Intertextuality and comparative or cultural analysis are thus used here to shed new light on Dickens’s influences (both given and received), as well as to
compare and contrast his use of the grotesque with that of key 19th-century writers like Hugo, Gogol, Thackeray, Hardy and a few others. The essays of this volume examine the various forms taken by the grotesque in
19th-century European fiction, such as, for example, the fusion of the familiar and the uncanny, or of the terrifying and the comic; as well as the figures and narrative techniques best suited for the expression of a
novelist’s grotesque vision of the world. These essays contribute to an assessment of the links between the grotesque, the gothic and the fantastic, and, more generally, the genres and aesthetic categories which the 19thcentury grotesque fed on, like caricature, the macabre and tragicomedy. They also examine the novelists’ grotesque as contributing to the questioning of society in Victorian Britain and 19th-century Europe, echoing its
raging conflicts and the shocks of scientific progress. This study naturally adopts as its theoretical basis the works of key theorists and critics of the grotesque: namely, Victor Hugo, Charles Baudelaire and John Ruskin in
the 19th century, and Mikhail Bakhtin, Wolfgang Kayser, Geoffrey Harpham and Elisheva Rosen in the 20th century.

Freak the Mighty - Literature Kit Gr. 5-6
Pleidooi voor de rechten van de vrouw
Een schattig hondje of een prachtige vlinder? Welk robot-huisdier zou jij kiezen? Vergeet je smartphone en ren naar de Moncha-store voor de nieuwste baku! Laceys grote droom is om later bij het bedrijf te gaan werken
dat de baku heeft uitgevonden, een robot-huisdier waarmee je honderd keer zoveel kunt doen als met een smartphone. Daarvoor moet ze dan wel eerst naar Profectus, een eliteschool waar alles draait om high tech.
Wanneer ze wordt afgewezen omdat ze zich geen mooie dure baku kan veroorloven, valt haar droom in duigen. Alles verandert wanneer ze de kapotte resten vindt van een wel heel coole level 3-baku. Ze weet het ding te
fixen, en dan staat er ineens een adembenemend mooie kat voor haar, die ze Jinx noemt. Tot haar grote blijdschap wordt ze met Jinxed alsnog aangenomen op Profectus. Maar dan beginnen haar vreemde dingen op te
vallen. Wat is er aan de hand met haar baku? En vooral: waarom is Carter, de jongen die haar altijd loopt te pesten, er zo in geïnteresseerd?

Hof van vleugels en verwoesting
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse
Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te
profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.

Freaky and Fearless: The Art of Being a Freak
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de hoofdstad van Afghanistan. Als blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in een granaatappelboom: Amir en Hassan, de sultans van
Kabul. Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul
is Amir de vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. Voor jou doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te
vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er iets vreselijks gebeurt met Hassan verraadt hij zijn trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir en zijn vader naar de Verenigde Staten. Amir
bouwt er een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan te vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem uiteindelijk terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet. Daar
wordt Amir geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens Hassan in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in een huiveringwekkend avontuur. De vliegeraar - de
debuutroman van Khaled Hosseini verscheen in 2003 en groeide uit tot een internationale bestseller. Internationaal verscheen deze speciale geïllustreerde editie, met foto's uit Afghanistan. De fotos in deze gebonden
uitgave werden in samenwerking met de auteur gekozen.

Staat van terreur
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.

Jij bent een badass
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Using Literature in the Middle School Curriculum
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden de stad platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de koelkelders van het slachthuis waar hij
als krijgsgevangene tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische ervaring in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek geworden roman Slachthuis vijf. Billy Pelgrim, de hoofdpersoon, staat los van de
tijd. Hij gaat slapen als stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele malen gezien, zegt
hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te verwerken. Een verbijsterend meesterwerk dat iedereen
gelezen moet hebben.

De vliegeraar
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en magische wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven
districten, van het knusse stadshart en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan
– half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad
wordt getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede
poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde, actie en personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de
populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de ring en
Game of Thrones.’ The Huffington Post

Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
With the generosity, thoughtfulness, and practicality we have come to appreciate from this extraordinary classroom teacher, Linda gives us the structures and models we need to invite every student we teach to think and
act as a reader, writer, and artist. -Nancie Atwell Many teachers wonder how to juggle a writer's notebook and a reader's response log. Linda Rief ingeniously combines them both in the Writer's-Readers's Notebook.
This veteran teacher truly walks the walk; she shows exactly how to make this powerful tool work in the classroom. -Ralph Fletcher The Readers-Writers Notebook is THE tool for all those concerned with adolescents
and literacy. -Teri Lesesne Author of Naked Reading The Writer's-Reader's Notebook is the most essential learning and teaching tool in Linda Rief's classroom. More than an empty journal, it's a highly structured,
specifically designed place where all students (English language learners, those with learning differences, girls and boys) connect reading, writing, and thinking. It's also where Linda can observe and encourage their
learning. Now, in Inside the Writer's-Reader's Notebook, Linda shows you how this key resource in her English/language arts workshop has the power to help learners develop into articulate, literate citizens of the world.
In Inside the Writer's-Reader's Notebook Linda guides you through the Writer's-Reader's Notebook: what's in it, why it's in there, and how to use it effectively with your students. She shows you how to use it to assess
what students know, how they think, and how they can express themselves as writers and readers. Inside the Writer's-Reader's Notebook includes: descriptions of the reading and writing minilessons that Linda uses to get
kids thinking in the notebook ideas for further invitations that engage adolescents in writing, reading, and drawing specific ways to use the lists and tools that are printed right in the Notebook dozens of reproducible
examples of notebook pages by Linda's students that show the Notebook's multiple uses and that will help inspire your own students' writing and reading an annotated list of professional titles that will help further your
knowledge of Notebooks and how to use them effectively in a variety of ways in your classroom. With a copy of the Writer's-Reader's Notebook and vital insights into its effectiveness, Inside the Writer's-Reader's
Notebook includes everything you need to implement the Writer's-Reader's Notebook in any class and to help students begin the journey toward more thoughtful, purposeful literacy experiences. Read it and see why the
Notebook should be at the center of your teaching. Purchase 5-packs of the Writer's-Reader's Notebook here.

Lobster Boy
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van houdt in het bloedstollende derde deel van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar
metgezel Rhysand verlaten en is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten informatie te verzamelen over Tamlins plannen en die van de koning van Hybern, die Prythian wil overheersen. Maar ze moet een
dodelijk spelletje spelen om Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet alleen van Feyre, maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre beslissen wie van de oogverblindende en dodelijke
Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken. Maar terwijl immense legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart. Over de eerste twee delen
van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie: Hof van doorns en rozen Hof
van mist en woede

Ready or Not
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.

Hof van doorns en rozen
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Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de
achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet
niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.

Een zee voor Zoë
Stephen Baldwin reveals his unbelievable change from a hardcore party boy to a hardcore follower of Jesus Christ. The core of his message: "You must be willing to try faith God's way, not yours, and when you do you
will find a life beyond anything you could have dreamed."

Erewoord, Alex Cross
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als
gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim.
Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen moment toe
haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf

Fire Pony
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een
robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen
op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en
de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in
meer dan 20 talen vertaald.

Hof van mist en woede
`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 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

Billboard
Voor Alex Cross is er niets in de wereld zo belangrijk als zijn familie. Zijn kinderen, grootmoeder en vrouw Bree komen op de eerste plaats en geven hem de kracht om het kwaad in deze wereld te bestrijden. Maar er is
één crimineel die koste wat kost wil bewijzen dat hij de grootste genius is in de geschiedenis van de misdaad, en die de middelen heeft om de familie van Cross in te zetten als wapen in zijn strijd. Om zijn geliefden te
beschermen moet Cross in de aanval, maar als hij terugvecht dan zullen ze sterven. Alex Cross gaat de grootste uitdaging in zijn leven aan, met dat wat hij het meest liefheeft als inzet.

Slachthuis vijf
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke
en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het
tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder
anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond
model voor de memoires van Barack Obama.

Het kerkhof
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Get to know the value of others and that there's more to people than meets the eye. A complete summative assessment with a variety of questions, like multiple choice and vocabulary. Make judgments of the characters
before getting to know them. Explore the concept of first impressions by explaining characters' actions towards each other. Recollect details from the text by completing sentences with the missing words. Test writing
skills with a police report, complete with a synopsis of the events in question and witness statements. Keep track of the different traits of Freak and Max in a graphic organizer, before stating what they have in common.
Aligned to your State Standards, additional crossword, word search, comprehension quiz and answer key are also included. About the Novel: Freak the Mighty is a story about two unsuspecting friends coming together
and showing the world how special they are. Maxwell is big and scary. He is also kind and thoughtful. Kevin is small and weak. He is also smart and creative. These two boys are seen as dangerous and pitiful by those
around them. It's not until they come together to become Freak the Mighty that people start seeing them for who they really are. Max lives with his grandparents after his mother died and his father was sent to jail. Kevin
just moved in next door with his mother. As outsiders, Max and Kevin build a friendship. They both bring to the friendship something that is missing: Max brings strength and Kevin brings smarts. The two embark on
many adventures that soon develop into real dangers.

Een keukenmeiden roman
Uses anecdotes and examples of student writing to recount the experiences of two teachers in creating special workshops for middle school students who had poor reading skills, and provides guidance for starting a
literacy program.

Jane Eyre
Twelve-year-old Samuel "Skiff" Beaman is a boy with incredible determination. Since the death of his mother, his father has sunk into depression, and now Skiff's pride and joy, their boat the Mary Rose has sunk too. If
only he can raise and fix Rose, Skiff is sure he'll be able to get the family business, and his dad, back on track. But to fix the boat he needs $5000. Determined to raise the money himself, Skiff decides to go out on the open
ocean all alone, on a dangerous mission to harpoon a prize giant tuna. "Beautifully written and instantly enthralling." - The Funday Times

Wonder
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren
om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is
dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te
versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De
dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische
kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal

De wilde robot
"Children today grow up so fast!" How often we hear those words, uttered both in frustrated good humor and in dumbfounded astonishment. Every day the American people hear about kids doing things, both good and
bad, that were once thought to be well beyond their scope: flying airplanes, running companies, committing mass murder. Creatures of the information age, today's children sometimes seem to know more than their
parents. They surf the Internet rather than read books, they watch South Park instead of The Cosby Show, they wear form-fitting capri pants and tank tops instead of sundresses; in short, they are sophisticated beyond
their years. These facts lead us to wonder: Is childhood becoming extinct? In Ready or Not, Kay S. Hymowitz offers a startling new interpretation of what makes our children tick and where the moral anomie of today's
children comes from. She reveals how our ideas about childrearing itself have been transformed, perniciously, in reponse to the theories of various "experts" -- educators, psychologists, lawyers, media executives -- who
have encouraged us to view children as small adults, autonomous actors who know what is best for themselves and who have no need for adult instruction or supervision. Today's children and teenagers have been
encouraged by their parents and teachers to function as individuals to such an extent that they make practically every decision on their own -- what to wear, what to study, and even what values they will adhere to. The
idea of childhood as a time of limited competence, in which adults prepare the young for maturity, has fallen into disrepute; independence has become not the reward of time, but rather something that our children have
come to expect and demand at increasingly younger ages. One of the great ironies of turning our children into small adults is that American society has become less successful at producing truly mature men and women.
When sophisticated children do grow up, they often find themselves unable to accept real adult responsibilities. Thus we see more people in their twenties and thirties living like children, unwilling to embark on careers or
to start families. Until we recognize that children are different from grownups and need to be nurtured as such, Hymowitz argues, our society will be hollow at its core.

Freak de Kanjer
Onzichtbare man
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Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa
Wingate – auteur van Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman
en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende
erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat
de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen,
meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig
probeerden hun dierbaren terug te vinden.
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