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Beyond The Bright Sea
Wat gebeurt er als je doodgaat? Misschien verander je in een ster. Misschien ga je naar een andere wereld. Misschien
word je een vuurvliegje dat gloeit in de nacht. Misschien word je een vos.
People feel at home in Belle Haven, and in many ways it is like any other small town, with a café where regulars come for
the fresh cinnamon rolls and to talk about the weather, or one another, often staying all day. It's a town with the usual
collection of quirky characters--the people everyone knows who, by staying in one place long enough, have become part
of its landscape. But what sets Belle Haven apart is its especially strong sense of community, which is both strengthened
and tested by the uncontrollable mine fire that burns below the town. Sometimes it breaks through the earth's surface to
swallow somebody's garden or a garbage can, even a beloved pet, or to threaten a house. Those Who Favor Fire is the
love story of Rachel Hearn, who has lived in Belle Haven all her life, and the man everyone calls Just Joe, who has
arrived only recently--and the story of their love for the town that has brought them together. But as the fire intensi- fies,
endangering Belle Haven and its people, it also threatens what Joe and Rachel have found together. Though some
reluctantly consider relocating, Rachel refuses to leave the only place she's ever called home, the place that holds her
richest memories. But Joe knows the danger of becoming too firmly rooted in a place. Ultimately, Rachel and Joe must
decide whether to abandon their beloved town. In her wonderful debut novel, Lauren Wolk has created a town every bit
as real as the Mitford of Jan Karon's novels and populated it with characters as quirky, lively, and endearing as Fannie
Flagg's. From the Hardcover edition.
Twelve-year-old Crow has lived her entire life on a tiny, isolated piece of the starkly beautiful Elizabeth Islands in
Massachusetts. Abandoned and set adrift in a small boat when she was just hours old, Crow's only companions are Osh,
the man who rescued and raised her, and Miss Maggie, their fierce and affectionate neighbor across the sandbar.Crow
has always been curious about the world around her, but it isn't until the night a mysterious fire appears across the water
that the unspoken question of her own history forms in her heart. Soon, an unstoppable chain of events is triggered,
leading Crow down a path of discovery and danger.
- Winner of the 2018 Scott O'Dell Award for Historical Fiction - From the bestselling author of Echo Mountain and
Newbery Honor–winner Wolf Hollow, Beyond the Bright Sea is an acclaimed best book of the year. An NPR Best Book of
the Year • A Parents’ Magazine Best Book of the Year • A Booklist Editors' Choice selection • A BookPage Best Book
of the Year • A Horn Book Fanfare Selection • A Kirkus Best Book of the Year • A School Library Journal Best Book of
the Year • A Charlotte Observer Best Book of the Year • A Southern Living Best Book of the Year • A New York Public
Library Best Book of the Year “The sight of a campfire on a distant island…proves the catalyst for a series of discoveries
and events—some poignant, some frightening—that Ms. Wolk unfolds with uncommon grace.” –The Wall Street Journal ?
“Crow is a determined and dynamic heroine.” —Publishers Weekly ? “Beautiful, evocative.” —Kirkus The moving story of
an orphan, determined to know her own history, who discovers the true meaning of family. Twelve-year-old Crow has
lived her entire life on a tiny, isolated piece of the starkly beautiful Elizabeth Islands in Massachusetts. Abandoned and
set adrift in a small boat when she was just hours old, Crow’s only companions are Osh, the man who rescued and
raised her, and Miss Maggie, their fierce and affectionate neighbor across the sandbar. Crow has always been curious
about the world around her, but it isn’t until the night a mysterious fire appears across the water that the unspoken
question of her own history forms in her heart. Soon, an unstoppable chain of events is triggered, leading Crow down a
path of discovery and danger. Vivid and heart-wrenching, Lauren Wolk’s Beyond the Bright Sea is a gorgeously crafted
and tensely paced tale that explores questions of identity, belonging, and the true meaning of family.
Noodzakelijk? Onontbeerlijk? Vereist? Essentieel? Geboden? Onmisbaar? Wat heb je nodig? Realiseer je wel... niets is
voor niets... Er is een groot verschil tussen iets graag willen en iets echt nodig hebben... Er is een social medium, nieuw
en hip, je kunt je erbij aansluiten. Je hoeft maar één vraag te beantwoorden: Wat heb je NODIG? Iedereen doet het. Dus
waarom zou jij het niet doen? Eén voor één sluiten de tieners in Nottawa, Wisconsin, zich aan bij het nieuwste en hipste
sociale medium, NODIG. Om toegang te krijgen moeten ze een op het oog eenvoudige vraag beantwoorden: wat heb je
nodig? Een nieuwe iPhone? Een backstagekaartje voor een concert? In ruil voor een schijnbaar simpele taak, zal NODIG
het verzoek inwilligen. Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet doen? Kaylee Dunham weet wat ze nodig heeft een nier voor haar zieke broer. Ze gelooft niet dat een sociaal netwerk zou kunnen helpen, maar ze heeft niks te
verliezen.
Als het Land van de Poppen is overmeesterd door ratten, voert een magische wind de pop Karolina naar het atelier van
de poppenmaker Cyrill in de Poolse stad Krakau. Daar is het oorlog. De pop en de poppenmaker gaan Joodse kinderen
helpen. Vanaf ca. 12 jaar.
Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame
kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een
plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in
haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk,
maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek
dat je raakt.’ NRC
Classroom Worksheets and Activities is a series of books designed to provide teachers ready to use activities with
students. The focus of this book is to provide student focused material. Information evaluating, labeling and discussing
the text will not be presented in this series.This includes several labeled graphic organizers and advice on how to use
them in the classroom. Several of these organizers can be used for assessment.
Flora is een meisje van tien. Haar ouders zijn gescheiden en ze houdt van stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze uit het raam
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en ziet ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw verdwijnt. Vanaf dat moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt
haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve een gewone eekhoorn: hij kan vliegen en schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
The Student Workbooks are designed to get students thinking critically about the text they read and provide a guided study format to facilitate
in improved learning and retention. Teachers and Homeschool Instructors may use the activities included to improve student learning and
organization. Students will construct and identify the following areas of knowledge. Character IdentificationEventsLocationVocabularyMain
IdeaConflictAnd more as appropriate to the text.
Een spannend verhaal dat je vasthoudt tot en met de laatste bladzijde en lang daarna. In de stad Ark heerst een streng regime. Inwoners
krijgen alleen eten en drinken op vertoon van bonnen en er mag alleen gesproken worden in Lijst: een taal die bestaat uit 500
voorgeschreven woorden. Als leerling-Woordsmid is Letta mede-beheerder van de Lijst. Als ze te horen krijgt dat haar meester is overleden
tijdens een expeditie, moet zij zijn plaats innemen. Maar is hij wel dood? Letta besluit de waarheid te achterhalen en ontdekt een gruwelijk
geheim...
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te zijn.
'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven
denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt, ze is
kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt
dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes
langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor haar open.
De oorlog die mijn leven redde van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend jeugdboek voor lezers van 10 tot 14 jaar. Kimberly
Brubaker Bradley is een New York Times bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar. Haar aangrijpende jeugdboek ‘De oorlog die
mijn leven redde’ zal lezers van 10 tot 14 jaar doen huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de deur
gezet. Haar moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten en houdt haar binnen. Maar als haar broertje geëvacueerd wordt uit Londen om
aan de oorlog te ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om hem te volgen. Zo begint er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan
Smith, de vrouw die verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er ontstaat een sterke band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk
genoeg om de oorlog te overleven? Kimberly Brubaker Bradley heeft al diverse jeugdboeken op haar naam staan, waaronder ‘Leap of Faith’
en ‘Jefferson’s Sons’.
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd
leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons zorgen te maken over alles, van
de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek
naar de link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste
boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over
verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het
moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede
en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn
tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als
jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt ‘Dit handboek voor
mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com
‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve,
bedachtzame vriend dan als het lezen van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van
hun drukke leven. Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’
Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met de
dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken voor het
slapengaan.’ Real Simple
De Vivacia is het schip van de familie Vestrit, dat na de dood van de derde kapitein tot leven komt, zoals immer met de uit toverhout
gewrochte schepen van Beierstad. Maar de piraat Kennit slaagt erin het buit te maken.

De duistere voorspelling van Rick Riordan Het tweede deel van De beproevingen van Apollo Zeus heeft zijn zoon Apollo – de god
van de zon, muziek en poëzie – gestraft door hem als puistige tiener genaamd Lester naar de aarde te gooien. De enige manier
waarop Apollo zijn plek op de Olympus terug kan verdienen is door de orakels te herstellen. Wat beïnvloedt de orakels en hoe kan
Apollo ook maar iets doen zonder zijn goddelijke krachten? Na een reeks gevaarlijke – en een beetje gênante – beproevingen in
Kamp Halfbloed moet Apollo nu de relatieve veiligheid van het kamp verlaten voor een reis door Noord-Amerika, op zoek naar
antwoorden. Hij mist dan wel zijn goddelijke krachten, maar sluit onderweg nieuwe vriendschappen met bekende helden. Over de
boeken van Rick Riordan: 'Riordan blinkt uit in het verzinnen van slimme plots en cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn ook een les in
Griekse mythologie.' Elsevier 'Een fantastische leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5
delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3
delen) De beproevingen van Apollo (3 delen)
Twelve-year-old Crow has lived her entire life on a tiny, isolated piece of the starkly beautiful Elizabeth Islands in Massachusetts.
Abandoned and set adrift in a small boat when she was just hours old, Crow's only companions are Osh, the man who rescued
and raised her, and Miss Maggie, their fierce and affectionate neighbor across the sandbar. Crow has always been curious about
the world around her, but it isn't until the night a mysterious fire appears across the water that the unspoken question of her own
history forms in her heart. Soon, an unstoppable chain of events is triggered, leading Crow down a path of discovery and danger.
Vivid and heart-wrenching, Lauren Wolk's Beyond the Bright Sea is a gorgeously crafted and tensely paced tale that explores
questions of identity, belonging, and the true meaning of family.
Op een prachtige zomerdag in 2007 verdwijnt Grace, de mooie, jonge vrouw van zakenman Alistair Calloway en moeder van
Charlie...Tien jaar later heeft de zeventienjarige Charlie nog altijd geen antwoord op de vraag wat er precies met haar moeder
gebeurd is. Inmiddels zit ze op een prestigieuze school in New England en heeft ze zich volledig in het kostschoolleven gestort.
Daarbij hoort ook het lidmaatmaatschap van de A’s, een geheim genootschap van medescholieren. Om door de A’s
geaccepteerd te worden moet ze een aantal riskante opdrachten uitvoeren, die ervoor kunnen zorgen dat ze haar vrienden
kwijtraakt en van school wordt gestuurd.Dan komen de duistere gebeurtenissen uit het verleden en het heden onverwachts
samen, en zou Charlie de verschrikkelijke waarheid over haar familie en haarzelf weleens niet kunnen overleven...
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?
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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.
Het is liefde op het eerste gezicht tussen Emily en Sam. Emily weet zeker dat Sam de ware is voor haar. Hij is niet zo oppervlakkig
als andere jongens, hij praat ook niet steeds over zichzelf en hij is nog knap ook. Maar Sam is geen gewone jongen. Hij en zijn
jongere broertje Riddle gaan niet naar school, wonen in een bouwval en blijven nooit lang op één plek. Hun vader is voortdurend
op de vlucht voor de politie en voor de stemmen in zijn hoofd. Als Sams vader de geheime liefde tussen Sam en Emily ontdekt,
draait hij helemaal door. Hij ontvoert Sam en Riddle en gaat er met hen in hun busje vandoor. Zullen Sam en Emily elkaar ooit
terug zien? `Het mooiste, spannendste en ontroerendste jeugdboek dat ik in jaren heb gelezen. Francine Oomen `Een ontzettend
spannend overlevingsverhaal, dat zo dynamisch en filmisch is dat je het wel moet verslinden, tot en met het schitterende einde.
Booklist
Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek, geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen
om het leven van je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me een brief schrijven. Miranda
vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen zij ze zou kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar
weet, zelfs dingen die nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze door een brief te schrijven iemands
leven redden? Als je terugkomt is een spannend en mysterieus verhaal over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de
Newbery Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier. Maar dan duikt Crenshaw op. Crenshaw is een
zwart-witte kat. Hij is enorm groot en kan praten. Hij houdt van surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan hem zien...
Crenshaw was vroeger Jacksons denkbeeldige vriend. Waarom is hij plotseling terug? Jackson heeft wel andere dingen aan zijn
hoofd... Dat zijn ouders geldproblemen hebben en ze misschien hun huis kwijtraken, bijvoorbeeld. Maar Crenshaw laat zich niet
zomaar wegsturen.
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.

Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar.
Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever,
een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt
Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en
sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar
het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een van de
eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast
essays, gedichten en toneelstukken. Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Bridge, Emily en Tabitha zijn al jarenlang beste vriendinnen. Maar dit schooljaar lijkt niets meer hetzelfde. Wat gister
normaal was, is nu ineens kinderachtig. Waar de een er nog altijd hetzelfde uitziet, wordt de ander ineens jaren ouder
geschat. Blijven vriendschappen hetzelfde, als je zelf in sneltreinvaart verandert, en de wereld om je heen ook? Hoe
trouw moet je blijven aan een vriendin die keuzes maakt waar je niet achter staat? Wat doe je als een gewaagde foto in
verkeerde handen valt en doorgestuurd wordt door de hele school? En kun je verliefd worden op iemand met wie je
bevriend bent? Een indrukwekkend verhaal over liefde, vriendschap en verraad, en jezelf blijven in een tijd waarin sociale
media alles beheersen.
Arlo Finch – De Vuurvallei van scenarist John August (o.a. Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory) is het eerste deel
van een superspannende serie die fans van mysterie, magie en avontuur houden beslist zal aanspreken. Arlo Finch
verhuist met zijn moeder en zus naar Pine Mountain, Colorado. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat in het
kleine stadje, waar hij meteen de aandacht trekt van duistere en oeroude krachten. Eerst denkt hij dat de vreemde
gebeurtenissen die hem overkomen te maken hebben met de Rangersclub, waar hij zich bij heeft aangesloten. Deze
scoutingclub gebruikt wilde magie uit de mysterieuze Lange Wouden. Maar al snel raakt hij verzeild in een gevaarlijk
avontuur dat de Rangersbeloften van trouw, moed, vriendelijkheid en waarheid tot het uiterste toe op de proef stellen...
‘Perfect voor tieners die gek zijn op fantasyseries zoals Percy Jackson.’ Seira Wilson, Amazon-redacteur Een jongen
verhuist naar een stadje waar hij meteen de aandacht trekt van duistere en oeroude krachten...
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New
York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en
menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn
hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou
jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om
aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview,
Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan.
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Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde
iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn
belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte
zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor
amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt
samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem
naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is
overleden.
De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb, Alabama te
bezoeken. Tegen de achtergrond van de spanningen rond de burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden van
Amerika, ervaart Jean Louise een bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid leert over haar familie, haar
geboortestad en de mensen die ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen bovendrijven en haar waarden en
overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische, personages uit Spaar de spotvogel keren terug in
Ga heen, zet een wachter, dat een perfect portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld die beide een pijnlijke,
maar noodzakelijke verandering doormaken. Ga heen, zet een wachter werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is
een onvergetelijke roman, vol wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend boek dat niet alleen een prachtig
tijdsbeeld oproept, maar ook relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht van Spaar de
spotvogel en geeft tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.
Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden' wordt, komt
ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere deelnemers:
Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd
dichterbij komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet
vervagen. Een vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen
bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als
offer voor de heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol naar
families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht,
waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de jaren
worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk
jacht te maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed
gebruiken en dat het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is
net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review
Bekroond met de Newbery Medal voor het mooiste kinderboek.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote natuurwetenschappers
die de loop van de twintigste eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een
roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van wetenschappelijke vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die
nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Twelve-year-old Crow has lived her entire life on a tiny, isolated piece of the starkly beautiful Elizabeth Islands in Massachusetts. Abandoned
and set adrift in a small boat when she was just hours old, Crow's only companions are Osh, the man who rescued and raised her, and Miss
Maggie, their fierce and affectionate neighbor across the sandbar.Crow has always been curious about the world around her, but it isn't until
the night a mysterious fire appears across the water that the unspoken question of her own history forms in her heart. Soon, an unstoppable
chain of events is triggered, leading Crow down a path of discovery and dange
SHORTLISTED FOR THE CILIP CARNEGIE MEDAL 2021 'Harper Lee has a worthy successor. Wolk is a big new talent' The Times 'Lyrical,
timeless . . . A luscious, shivery delight' Kirkus starred review 1933. When Ellie and her family lose everything, they flee to Echo Mountain.
Ellie runs wild, exploring the mountain's mysteries. But the one she can't solve is who's leaving the gifts for her: tiny wooden carvings of
animals and flowers, dotted around the mountain for her to find. Then Ellie's father has a terrible accident. When she sets out to find a cure
for him, she discovers Cate, the outcast witch, and Larkin, a wild mountain boy. From them she learns about being a healer, being brave and how there can be more to a person than first meets the eye. An unforgettable novel from the award-winning author of Wolf Hollow and
Beyond the Bright Sea. 'It is a magical thing to step into a world created by Wolk . . . Captivating' Booklist starred review 'Historical fiction at
its finest' The Horn Book starred review
'Harper Lee has a worthy successor. Wolk is a big new talent' - The Times Crow has lived her whole life on a tiny, starkly beautiful island. Her
only companions are Osh, the man who rescued her from a washed-up skiff as a baby and raised her, and Miss Maggie, their neighbour
across the sandbar. But it is only when a mysterious fire appears across the water that an unspoken question of her own history forms in
Crow's heart, and an unstoppable chain of events is triggered. Crow sets out to find her lost identity - and, ultimately, to learn what it means
to be a family. Vivid and heartfelt, Beyond the Bright Sea is a gorgeously crafted, gripping tale of buried treasure and belonging.
A Newbery Honor Book New York Times Bestseller “Wolf Hollow has stayed with me long after I closed the book. It has the feel of an instant
classic." —Linda Sue Park, Newbery Medalist and New York Times bestselling author of A Long Walk to Water “This book matters.” —Sara
Pennypacker, New York Times bestselling author of Pax Despite growing up in the shadows cast by two world wars, Annabelle has lived a
mostly quiet, steady life in her small Pennsylvania town. Until the day new student Betty Glengarry walks into her class. Betty quickly reveals
herself to be cruel and manipulative, and though her bullying seems isolated at first, it quickly escalates. Toby, a reclusive World War I
veteran, soon becomes the target of Betty’s attacks. While others see Toby’s strangeness, Annabelle knows only kindness. And as tensions
mount in their small community, Annabelle must find the courage to stand as a lone voice for justice. The brilliantly crafted debut of Newbery
Honor– and Scott O'Dell Award–winning author Lauren Wolk (Beyond the Bright Sea, Echo Mountain), Wolf Hollow is a haunting tale of
America at a crossroads and a time when one girl’s resilience, strength, and compassion help to illuminate the darkest corners of history.
Halverwege de 20e eeuw is de hoofdpersoon een van de eerste Engelse weeskinderen die naar Australië worden verscheept. Ruim een
halve eeuw later reist zijn dochter terug om zijn verloren zus op te sporen.
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