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‘Woorden kunnen mensen raken op een manier die niet te voorzien is... Ik zou alle tieners aan willen raden dit boek te lezen.’ – The Guardian 'Een dapper en boeiend debuut
dat een belangrijk onderwerp aankaart door middel van humor, emotie en levensechte tienerstemmen.’ – Daily Mail De zestienjarige nerd Aysel is geobsedeerd door het plannen
van haar eigen dood. Met klasgenoten die continu over haar roddelen, een moeder die haar nauwelijks kan aankijken, en een vader die met een gewelddadig misdrijf hun dorp
opschrikt, ziet Aysel redenen genoeg om haar leven te beëindigen. Maar ze weet niet zeker of ze het alleen durft. Als ze op een website het forum Zelfmoordpartners ontdekt,
denkt ze de oplossing te hebben gevonden. Ze vindt er Roman, een jongen die achtervolgd wordt door een familietragedie. Hoewel Aysel en Roman niets met elkaar gemeen
hebben, beginnen ze deel uit te maken van elkaars leven. Naarmate hun plan voor zelfmoord vorm krijgt, begint Aysel zich af te vragen of ze er wel mee door wil gaan. Ze zal
uiteindelijk moeten kiezen: een einde aan haar leven maken of Roman ervan proberen te overtuigen om samen door te leven. ‘Eerlijk en hartgrondig... iedere tiener die zich ooit
een buitenstaander heeft gevoeld zal zich kunnen vereenzelvigen met de personages Aysel en Roman.’ – Kirkus Reviews ‘Dit boek bespreekt serieuze onderwerpen op een
intelligente en grappige manier. Erg zorgvuldig gepresenteerd.’ – School Library Journal
In het bezette Kopenhagen weet een jongetje te ontsnappen aan de nazi's. Op zijn vlucht neemt hij alleen een paar familiefoto's mee, en een Fabergé-ei van onschatbare
waarde. Tess is gefascineerd door de verborgen geschiedenis van dierbare voorwerpen, en van die passie heeft ze haar beroep gemaakt. Ze reist de wereld rond om gestolen
kunstschatten aan hun rechtmatige eigenaars terug te geven. Van haar eigen geschiedenis weet ze vrijwel niets. Haar vader is onbekend, en haar moeder wil niets over hem
vertellen. Dan krijgt ze het bericht dat haar grootvader - van wie ze niet eens wist dat hij bestond! - in coma ligt en dat hij haar de helft van een appelboomgaard wil nalaten. Maar
dat is niet de grootste schok. De andere helft van de boomgaard gaat naar Isabel Johansen haar halfzus. Met wat vage aanknopingspunten, een Deense naam en een paar
foto's gaan de zussen op zoek naar hun achtergrond. Op een van de foto's staat een afbeelding van een goudkleurig ei... Jesse weet niet of het haar zal lukken de fouten uit haar
verleden goed te maken, maar ze geeft in ieder geval niet zomaar op. Alleen al het vooruitzicht om ooit weer zon heerlijke nacht met Matt door te brengen, maakt het de moeite
waard om de uitdaging aan te gaan...
Fill your upcoming 2017, 16 months of Quilting calendar planner. Plan out a year in advance.
Toen Christopher McDougall een ezel adopteerde, dacht hij dat het dier in een veld zou staan, er schattig uit zou zien en wortels zou eten. Maar Sherman was doordat hij werd
verwaarloosd in zo'n slechte staat dat hij amper kon bewegen. Hij was bovendien slechtgehumeurd en obstinaat. Om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te genezen, geeft
Chris hen op voor een Burro Race, een uniek soort race waarin mensen en ezels samen over bergen en door beken rennen. Wat Sherman er aan vertrouwen en zingeving mee
wint, is iets wat ieder mens goed doet: meer natuur, meer buitenlucht en meer beweging.
Find out what's going on any day of the year, anywhere across the globe! The world’s datebook, Chase's is the definitive day-by-day resource of what America and the wider
world are celebrating and commemorating. Founded in 1957 on a reputation for accuracy and comprehensiveness, this annual publication has become the must-have reference
used by experts and professionals for more than fifty years. From celebrity birthdays to historical anniversaries, from astronomical phenomena to national awareness days, from
award ceremonies and sporting events to religious festivals and carnivals, Chase's is the one-stop shop for everything that is happening now or is worth remembering from the
past. The 2017 Edition of Chase's Calendar of Events brings you information about: The 500th anniversary of Martin Luther's Ninety-Five Theses The 150th anniversary of the
Dominion of Canada The 100th anniversary of the Russian Revolution The 100th anniversary of splitting the atom The 50th anniversary of the Summer of Love Frank Lloyd
Wright's 150th birth anniversary and much more!
Fill your upcoming 2016, with 16 months of Quilting all year round. This beautiful calendar contains 16 months and 3 mini 2015, 2016, and 2017 year calendars.
Fill your upcoming 2016, with 16 months of Quilting all year round. This beautiful mini calendar contains 16 months and 3 mini 2015, 2016, and 2017 year calendars.
Fill your upcoming 2017, with 16 months of Quilting weekly calendar planner. Plan out a year in advance.
Fill your upcoming 2017, with 16 months of Quilting all year round. This beautiful mini calendar contains 16 months and 3 mini 2016, 2017, and 2018 year calendars.
Fill your upcoming 2017, with 16 months of Quilting all year round. This beautiful calendar contains 16 months and 3 mini 2016, 2017, and 2018 year calendars.
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Founded in 1957, Chase's observes its 60th anniversary with the 2018 edition! Users will find everything worth knowing and celebrating for each day of the year: 12,500 holidays, historical milestones, famous
birthdays, festivals, sporting events and much more. "One of the most impressive reference volumes in the world."--Publishers Weekly.

This book's 50-plus lessons-each based on a different picture book or story-will help classroom teachers build a foundation for teaching math, science, and social studies
concepts to their students. Each lesson uses children's literature to make challenging, abstract concepts relevant to children's lives, inviting them to learn these concepts while
responding to a story's illustrations, theme, characters, and plot. The lessons also demonstrate how teachers can use children's literature to meet national standards in math,
science, and social studies. Chapters 1 through 5 set the stage for using picture books, discussing the effective, imaginative integration of literature into the classroom. Teachers
will learn to create an environment that ensures that when children and books come together, the experience is enjoyable and thought provoking. Chapters 6 through 9 provide
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individual lessons, by grade level, with detailed activities based on specific books.
Start planning your schedule right now! No need to wait until the new year! This planner includes 16 months of dates, from August 2016 to December 2017, with holidays marked.
Each month is printed on a two page spread. This large 8.5 x 11 Monthly Planner will help keep your schedule organized and your plans tidy and together! Use this lightweight,
paperback planner for all your of scheduling needs- keep track of important events, organize your to-do list by dates, or keep track of work deadlines! Enjoy a beautiful planner
that's great to keep you organized and to carry with you anywhere you go!
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en
zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Isabels droom komt eindelijk uit: ze begint een kookschool in de prachtige Californische haciënda Bella Vista, het huis waarin ze is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de
omliggende landerijen zijn er de perfecte plek voor. En dat ze door alle drukte haar verleden even achter zich kan laten, is natuurlijk mooi meegenomen. Lang lukt dat echter niet:
journalist Cormac O'Neill duikt plotseling op. Hij wil een boek schrijven over Isabels grootvader, Magnus Johansen, en over diens oorlogsverleden in Denemarken. Door Macs
aanwezigheid blijft van Isabels geordende leventje weinig over.. Bovendien confronteert hij haar met haar geschiedenis, iets wat ze juist niet wil. Het lijkt haar dus maar beter om
hem helemaal niet meer te zien...
The November Monthly Collection for second grade is aligned to current state standards and saves valuable prep time for centers and independent work. The included November calendar is
filled with notable events and holidays, and the included blank calendar is editable, allowing the teacher to customize it for their classroom. Student resource pages are available in color and
black and white. Additional collection resources include: • Primary Sources resources • Informational differentiated reading with comprehension questions. • Text features • Facts and
opinions • Odd or Even numbers • Skip counting • Fact families • Word problems • Graphs • Geography vocabulary • STEM resource for solar cooking The November Monthly Collection for
second grade can be used in or out of the classroom to fit the teachers’ needs and help students stay engaged. Each Monthly Collection is designed to save teachers time, with gradeappropriate resources and activities that can be used alongside classroom learning, as independent practice, center activities, or homework. Each one includes ELA and Math resources in a
monthly theme, engaging students with timely and interesting content. All Monthly Collections included color and black and white student pages, an answer key, and editable calendars for
teachers to customize.
Since 1957, Chase's Calendar of Events lists everything worth knowing and celebrating for each day of the year: 12,500 holidays, national days, historical milestones, famous birthdays,
festivals, sporting events and more. "The Oxford English Dictionary of holidays." NPR's Planet Money.
Vols. for 1889- contain the almanac for the United States and also almanacs in various languages for various parts of the world.
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