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Margaret And The Moon
Have you ever watched video of astronauts walking on the
moon? Margaret Hamilton programmed software that helped
get them there. As a girl, Hamilton loved math and science.
She grew up during a time when very few women studied
computer science, but Hamilton knew she wanted to write
code. As an adult, she worked on NASA's Apollo program,
creating computer programs to guide spacecraft to and from
the moon. This included the 1969 Apollo 11 mission—the first
spaceflight that landed humans on the moon. In 2016,
Hamilton was awarded the Presidential Medal of Freedom for
her work. Learn how Hamilton's passion for math and
computers played a key role in space exploration.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog komt Polen onder
Russisch regime. Esther, een joods meisje, en haar familie
worden door de Russen naar Siberië verbannen. Daar
moeten ze zich aanpassen aan een communistische
leefwijze. Vanaf ca. 14 jaar.
Most companies work hard to avoid costly failures, but in
complex systems a better approach is to embrace and learn
from them. Through chaos engineering, you can proactively
hunt for evidence of system weaknesses before they trigger a
crisis. This practical book shows software developers and
system administrators how to plan and run successful chaos
engineering experiments. System weaknesses go beyond
your infrastructure, platforms, and applications to include
policies, practices, playbooks, and people. Author Russ Miles
explains why, when, and how to test systems, processes, and
team responses using simulated failures on Game Days.
You’ll also learn how to work toward continuous chaos
through automation with features you can share across your
team and organization. Learn to think like a chaos engineer
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Build a hypothesis backlog to determine what could go wrong
in your system Develop your hypotheses into chaos
engineering experiment Game Days Write, run, and learn
from automated chaos experiments using the open source
Chaos Toolkit Turn chaos experiments into tests to confirm
that you’ve overcome the weaknesses you discovered
Observe and control your automated chaos experiments
while they are running
"Leonard S. Marcus... has masterfully written about a
fascinating woman who in her short life changed literature for
the very young. I was throroughly enchanted."--Eric Carle
Nearly fifty years after her sudden death at the age of fortytwo, Margaret Wise Brown remains a legend and an enigma.
Author of Goodnight Moon, The Runaway Bunny, and dozens
of other children's classics, Brown all but invented the picture
book as we know it today. Combining poetic instinct with a
profound empathy for small children, she understood a child's
need for security, love, and a sense of being at home in the
world. Yet, these were comforts that had eluded her. Her
sparkling presence and her unparalleled success as a
legendary children's book author masked an insecurity that
left her restless and vulnerable. In this authoritative and
moving biography, Leonard S. Marcus, who had access to
never-before-published letters and family papers, portrays
Brown's complex character and her tragic, seesaw life.
Colorful, thoughtful, and insightful, Margaret Wise Brown is
both a portrayal of a woman whose stories still speak to
millions and a portrait of New York in the 1930s and 1940s,
when the literary world blossomed and made history.
Dr. Jonas Salk finds the cure for polio in this inspiring,
educational, and timely nonfiction picture book. Jonas Salk
wasn't seen as a brave hero—not at first. As a child he was
quiet and unassuming, but Jonas dreamed of tikkun olam, the
Jewish phrase for “healing the world.” He saw the polio virus
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strike his city, and he knew that with determination and hard
work, he could be the one to stop its spread. So he grew up
to study medicine, ultimately creating the polio vaccine that
saved untold numbers of lives—and healed the world! With
Dean Robbins’s inspiring text and Mike Dutton’s dynamic
illustrations, Thank You, Dr. Salk! is a true and timely story of
trials, triumph, and what it takes to achieve your dreams. An
author’s note provides additional insight into Dr. Salk’s life
and influences, and the history of vaccines.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines,
cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de
grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich
klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan
Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine
lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een
nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
An introduction to the Moon, including its place in the solar
system, movement in space, physical characteristics, and
exploration by humans.
A comprehensive guide to designing homeschool curriculum,
from one of the country’s foremost homeschooling
experts—now revised and updated! Homeschooling can be a
tremendous gift to your children—a personalized educational
experience tailored to each kid’s interests, abilities, and
learning styles. But what to teach, and when, and how?
Especially for first-time homeschoolers, the prospect of
tackling an annual curriculum can be daunting. In Home
Learning Year by Year, Rebecca Rupp presents
comprehensive plans from preschool through high school,
covering integral subjects for each grade, with lists of topics
commonly presented at each level, recommended resource
and reading lists, and suggestions for creative alternative
options and approaches. Included, along with all the
educational basics, are techniques and resources for
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teaching everything from philosophy to engineering, as well
as suggestions for dealing with such sensitive topics as sex
education. Now revised throughout with all-new updates
featuring the most effective and up-to-date methods and
reading guides to homeschool your child at all ages, Home
Learning Year by Year continues to be the definitive book for
the homeschooling parent.
'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. 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
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meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader
op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.
Journey to the moon on the Apollo 12 mission with Alan
Bean, the fourth astronaut to walk on the lunar surface and
the only artist to paint its beauty firsthand!
I Love My Mom - Dutch Edition Everybody loves their Mom,
no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny
Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for
Mom's birthday. They want to show how much they love her.
What creative solution did they find to express their feelings?
You will find out in this illustrated children's book. This
children's book is part of a collection of short bedtime stories.
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is
hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes.
Oblong prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en een
tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles
moet naar een nieuwe school in een kleine stad in MiddenAmerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij
is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker
weer op te bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles,
ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen schoolbuddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al
snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de
idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter
hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die
geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles gemunt
heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap
ooit voor…
Discussions on Greek mythology, led by Margaret Fuller,
were attended by personalities such as George Ripley, Ralph
Waldo Emerson, and Bronson Alcott.
Whether used for thematic story times, program and
curriculum planning, readers' advisory, or collection
Page 5/17

File Type PDF Margaret And The Moon
development, this updated edition of the well-known
companion makes finding the right picture books for your
library a breeze. • Offers easy subject access to children's
picture books • Features a user-friendly organization •
Provides in-depth indexing and full bibliographic detail
22 jaar na Het gouden kompas, het eerste deel van de
beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug
naar de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers
wereldwijd wist te betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke
en hulpvaardige jongen - maar hij is ook vreselijk
nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste
geheim het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand,
tot op een dag handlangers van het Magisterium hem
opzoeken en alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend
gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand
verstrengeld in een gevaarlijk complot. Ondertussen is er een
storm op komst, en een overstroming dreigt. Deze
overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten. Wat kan
Malcolm nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor
oude Pullman-fans werpt dit avontuurlijke verhaal nieuw licht
op oude bekenden; voor aanstaande Pullman-fans is het een
meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze nieuwe
held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele
prijzen, waaronder de Smarties Prize, de Carnegie Medal,
The Guardian Children's Fiction Prize, de Whitbread Award
en de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In 2008
noemde The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste
Britse schrijvers sinds 1945'.

Wanneer de levenskracht van haar kleine broertje door
een boze geest is gestolen, weet Laura dat zij de enige
is die hem kan redden. Daarvoor roept zij de hulp in van
drie heksen.
De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt
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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.
There was once a little raccoon who wanted to go out in
the night -- to know an owl, to see if the moon is a rabbit,
and to find out how dark is the dark. But his mother said,
"Wait. Wait till the moon is full." So the little raccoon
waited and wondered, while the moon got bigger and
bigger and bigger. Until at last, on a very special
evening, the moon was full.
In the 1920s, a young singer is torn between her fierce
desire for independence, and a deep abiding love for her
husband, a medical missionary who will become a royal
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physician to the court of Siam. Can she have it all... or
does she have to choose?
Reis mee naar de maan! Futuristische whodunit voor
jongens en meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een
spannend verhaal voor humor en bijzondere gadgets en
is in 2017 bekroond door de Vlaamse Kinder- en
Jeugdjury in de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041
en er wonen mensen op de maan. Nou ja, op een
maanbasis. De twaalfjarige Dash is een van hen. Het
klinkt geweldig, maar de verslagen die Dash verplicht
naar de aarde moet sturen, staan vol leugens. Want je
mag helemaal niet naar buiten, het eten is er ver-schrikke-lijk, en de wc’s zijn echt een drama. Tot dag 188 is
het leven dus eigenlijk oersaai op de maan, maar dan
wordt dr. Holtz dood gevonden buiten de basis. De
bevelhebber van de basis denkt direct aan een ongeluk.
Maar Dash gelooft dat niet en gaat stiekem zelf op
onderzoek uit, waarbij hij zaken ontdekt waar hij
misschien beter niet vanaf had kunnen weten… Lees ook
het spannende vervolg: Het maan-mysterie.
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het
jaarlijkse ouderfeest in een chaos. Met gillende sirenes.
Schreeuwende mensen. Een verbijsterde
schooldirecteur. En een van de ouders: dood. Is er
sprake van moord, een tragisch ongeluk of van een
vreselijk ontspoorde ruzie? Wat de ouders van Pirriwee
Public zullen leren is dat soms de kleinste leugens het
aller gevaarlijkst zijn... Grote kleine leugens biedt een
briljante kijk op ex-mannen en nieuwe vrouwen, moeders
en dochters, op schoolpleinschandalen en de leugens
die we onszelf vertellen om te overleven. Met haar
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nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze
een ster is in het schrijven van vlijmscherpe, grappige,
soms pijnlijke maar altijd intrigerende pageturners.
‘Grote kleine leugens beklijft zelfs nog meer dan Het
geheim van mijn man.’ – THE NEW YORK TIMES
Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de
man die in Californië tussen 1974 en 1986 verdacht werd
van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek
stond als de East Area Rapist. Michelle McNamara
raakte door hem gefascineerd en gaf hem de bijnaam
Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht
aan de zaak, een obsessie. Ze publiceerde in aanloop
naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar
overleed plots in 2016. McNamara's echtgenoot, komiek
en acteur, Patton Oswalt, vroeg na haar dood schrijver
Billy Jensen en researcher Paul Haynes haar boek te
voltooien.
Hond Skipper doet niets liever dan varen. Met veel
doorzettingsvermogen weet hij storm en schipbreuk te
doorstaan. Prentenboek met sfeervolle illustraties in
vrolijke kleuren en een cd met een hoorspelbewerking
van het verhaal. Vanaf ca. 3 jaar.
American science fiction author Margaret St. Clair (1911–95)
wrote more than 100 short stories as well as eight novels.
Many of her stories appeared in such pulp magazines as
Fantastic Adventures and Startling Stories, some under her
own name and some under the pseudonyms Idris Seabright
and Wilton Hazard. Introduced and edited by horror fiction
great Ramsey Campbell, this newly assembled anthology is
the only collection in print featuring short stories by the
pioneering science fiction writer. Seventeen tales showcase
St. Clair's ironic sense of humor and explore social and
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philosophical themes: "The Gardener," a condemnation of
careless tree-felling and a seminal example of ecological
science fiction; "The Island of the Hands," a voyage to a
mysterious place that embodies the peril of wishes come true;
"The Little Red Owl," a fable of supernatural horror offering a
study of domestic abuse well ahead of its time; "Piety," a
reflection of the haphazard nature of scientific progress; and
other stories of compelling strangeness.
De familie Forge is een van de oudste en meest trotse
families in Kentucky, even mythisch als de geschiedenis van
het Zuiden. Henry Forge, erfgenaam van een van de eerste
kolonisten die de reis naar het Westen aandurfden, is
tomeloos ambitieus en besluit de koers van de
familieboerderij te wijzigen: hij gaat paarden fokken. Hij werkt
samen met zijn dochter Henrietta, hoewel dit vaak botst met
haar eigen verlangens en dromen. Het conflict escaleert
wanneer Allmon Shaughnessy, een zwarte man die net is
vrijgekomen uit de gevangenis, aan het werk gaat in de
stallen. Door zijn aanwezigheid komen de gruwelen aan het
licht die zich in het verleden rond de boerderij hebben
afgespeeld. Samen probeert het drietal een nieuwe toekomst
te scheppen, een die niet blijft herinneren aan het bloedige
verleden van de staat Kentucky.
Kinderen hebben grenzen nodig! Met een regime van
onvoorwaardelijke liefde, duidelijke regels en beloningen voor
goed gedrag verricht Jo Frost, beter bekend als Supernanny,
wonderen bij kinderen. In de 20 jaar dat Jo met kinderen
werkt, heeft zij alles wel eens meegemaakt. Haar stevige
maar eerlijke aanpak werkt bij iedereen; een vast patroon,
consequent zijn, verbale waarschuwingen en time-outs bij
slecht gedrag, gecompenseerd met veel complimenten en
aandacht. Of je nu een baby hebt die niet doorslaapt of een
peuter met uitzinnige driftbuien: Jo weet precies wat je moet
doen! Met als vaste pijlers: prijzen en belonen consequent
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zijn routine grenzen discipline waarschuwingen uitleg
zelfbeheersing verantwoordelijkheid ontspanning
Introduces the woman mathematician whose childhood love
of numbers led to her prestigious education and contributions
at NASA while explaining how her handwritten codes proved
essential throughout numerous space missions.
Reproduction of the original: Great Englishwomen by M. B.
Synge
A true story from one of the Women of NASA! Margaret
Hamilton loved numbers as a young girl. She knew how many
miles it was to the moon (and how many back). She loved
studying algebra and geometry and calculus and using math
to solve problems in the outside world. Soon math led her to
MIT and then to helping NASA put a man on the moon! She
handwrote code that would allow the spacecraft’s computer
to solve any problems it might encounter. Apollo 8. Apollo 9.
Apollo 10. Apollo 11. Without her code, none of those
missions could have been completed. Dean Robbins and
Lucy Knisley deliver a lovely portrayal of a pioneer in her field
who never stopped reaching for the stars.
De belevenissen van twee Londense kinderen van tien en elf
jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden
naar het platteland van Wales.
Make way for Ruth Bader Ginsburg! It's RBG like you've
never seen her before! Using a unique mix of first-person
narrative, hilarious comic panels, and essential facts, Dean
Robbins introduces young readers to an American trailblazer.
The first book in an exciting new nonfiction series, You Are a
Star, Ruth Bader Ginsburg! focuses on Ruth's lifelong mission
to bring equality and justice to all. Sarah Green's spot-on
comic illustrations bring this icon to life, and engaging back
matter instructs readers on how to be more like Ruth!

The Moon Shines Down by Margaret Wise Brown
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Illustrated by Linda Bleck Forgotten for decades in a
dusty, tucked-away trunk, The Moon Shines Down brings
to life once more the unmistakable voice of Margaret
Wise Brown. This soon-to-be classic allows a whole new
generation of children to discover, cherish, and enjoy the
artistry of this beloved author. Never before published,
The Moon Shines Down on children all over the world
from right next door to across the sea, from where “a
Dutch boy dreams” and “cowbells ring” to “across the
sea in the Far, Far East”, through the familiar prayer: I
see the Moon And the Moon sees me. God bless the
Moon, And God bless me. Margaret Wise Brown
(1910–1952) was a pioneer of children’s literature,
choosing to write the stories that children wanted to
hear—rather than those that grown-ups wanted to tell.
She is best known for her now classic Good Night Moon
and Runaway Bunny, which remain among the world’s
best-selling children’s books. Margaret was a prolific
writer, and, at the peak of her career, she had over 100
books in print. Her untimely death left numerous
manuscripts and ideas behind in various stages of
completion. After a time, these were tucked away in a
cedar trunk and largely forgotten. It is from this forgotten
trunk that The Moon Shines Down was rescued.
Illustrator Linda Bleck began her artistic career as a
child, drawing on rolls of old blueprint paper supplied by
her architect father. Later, she helped her mother, a
freelance illustrator for Hallmark, paint in the details of
her intricate drawings. Linda’s work has appeared in
The NewYorker, Time Magazine, and the Wall Street
Journal. She is also the writer and illustrator of the
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“Pepper the Dog” series, which won the National
Parenting Publication Award. Linda and her family now
live in southern Wisconsin . . . where the moon shines
down on them, one and all. The Story Behind the Lost
Manuscript . . . The Moon Shines Down from
MARGARET WISE BROWN, the Author of Goodnight
Moon The Moon Shines Down is being published for the
first time 56 years after the death of the beloved
children’s author Margaret Wise Brown. Amazingly, this
unpublished manuscript lay incomplete and forgotten in a
cedar trunk in a Vermont barn. When it was discovered,
the onionskin paper had yellowed and the paperclips that
held the pages together had rusted. Children’s book
publisher, Laura Minchew, a longtime fan of Brown, took
on the challenge to complete the work. Based on the
New England Sampler prayer, “God Bless the Moon and
God Bless Me,” this soon-to-be bedtime classic is a
prayer for God’s blessing on all the world’s children.
De geest van onze tijd lijkt er een te zijn van vreugdeloze
urgentie. In plaats van het verkennen van onze glorieuze
geest, zijn we meer geïnteresseerd in technologieën en
middelen die ons materieel welzijn bezorgen. Hoewel
cultuurpessimisme de mode is, toont Marilynne
Robinson dat onze toekomst gelukkig nog genoeg hoop
en vertrouwen geeft. In De gegevenheid der dingen weet
ze onze huidige maatschappij feilloos te doorgronden en
ze laat zien wat humanisme, filosofie, calvinisme,
theologie en (angst)cultuur ons gebracht hebben, en
wijst ons nieuwe richtingen. Ze vraagt ons eerbied te
hebben voor wie en wat we zijn: wezens van belang en
waarde, ondanks onze dwalingen en vergissingen.
Page 13/17

File Type PDF Margaret And The Moon
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in
Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek
van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de
filmrechten inmiddels verkocht aan 20th Century Fox
Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad
waar ze woont als beklemmend: steeds maar weer
dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse
sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een
beter leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de
handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en
enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar
als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en
Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge
schulden, haar baantje als koerier levert nauwelijks
genoeg op voor de huur van een klein appartement zo
groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende
carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond
komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal
achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden waar
ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over
om neet te zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje
onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit
eenvoudig - al helemaal niet op de maan - maar de
reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had
niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een
samenzwering over de heerschappij van Artemis.
Marijke's vader haalt met een hele lange ladder de maan
uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds
groter. Prentenboek met kleurrijke illustraties, die
uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.
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page read-aloud experiences for 101 picture books that
tune you into what to notice, say, and wonder in order to
bolster students’ literacy exponentially. A first-grade
teacher for decades, Maria is a master of “strategic
savoring.” Her lesson design efficiently sparks
instructional conversations around each book’s cover
illustration, enriching vocabulary words, literary
language, and the ideas and themes vital to young
learners. Teachers, schools, and districts looking to
energize your core reading and writing program, search
no further: The Ramped-Up Read Aloud delivers a
formula for literacy development and a springboard to joy
in equal parts.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend
dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs
een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen,
en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze
elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze
heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en
noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels
ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat
ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De
trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert
alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt
ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat
'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen
verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in
de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie
is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed
gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een
personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred
Page 15/17

File Type PDF Margaret And The Moon
Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes,
auteur van Ik ben Pelgrim
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een
ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te
stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en
alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel
bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op
straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele
Revolutie was begonnen. Het leger ging zich ermee
bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met
bloedige zuiveringsacties die een op de vijftig mensen
het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk
het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie.
Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om
onder de planeconomie uit te komen en de vrije markt
weer tot leven te wekken. In het hele land gingen
miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de
traditionele manier van leven en werken, er ontstonden
zwarte markten, het land werd teruggegeven aan
families en er werden illegale fabrieken geopend. Zelfs
voordat Mao overleed in 1976 hadden grote delen van
het platteland al afscheid genomen van de
planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de archieven
maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het
maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben
gedragen. De Culturele Revolutie, een
volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde boek in
Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao.
Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het
tweede boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis
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van China’s grootste drama, 1958-1962. De drie boeken
geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een
deel van het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van
elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank
Dikötter werd in 1961 in Nederland geboren en groeide
op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar
Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong, voor die
tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese geschiedenis
aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij de
Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
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