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Provides articles covering children's literature from around the
world as well as biographical and critical reviews of authors
including Avi, C.S. Lewis, J.K. Rowling, and Anno Mitsumasa.
Set in a small Israeli settlement in the desert during the
summer of 1989, a novel follows the difficult romance
between a sixty-year-old engineer and a schoolteacher fifteen
years his junior
Columbia's guides to postwar African literature paint a unique
portrait of the continent's rich and diverse literary traditions.
This volume examines the rapid rise and growth of modern
literature in the three postcolonial nations of Zimbabwe,
Malawi, and Zambia. It tracks the multiple political and
economic pressures that have shaped Central African writing
since the end of World War II and reveals its authors' heroic
efforts to keep their literary traditions alive in the face of
extreme poverty and AIDS. Adrian Roscoe begins with a list
of key political events. Since writers were composing within
both colonial and postcolonial contexts, he pays particular
attention to the nature of British colonialism, especially
theories regarding its provenance and motivation. Roscoe
discusses such historical figures as David Livingstone, Cecil
Rhodes, and Sir Harry Johnston, as well as modern power
players, including Robert Mugabe, Kenneth Kaunda, and
Kamuzu Banda. He also addresses efforts to create a literaryhistorical record from an African perspective, an account that
challenges white historiographies in which the colonized was
neither agent nor informer. A comprehensive alphabetical
guide profiles both established and emerging authors and
further illustrates issues raised in the introduction. Roscoe
then concludes with a detailed bibliography recommending
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additional reading and sources. At the close of World War II
the people of Central Africa found themselves mired in
imperial fatigue and broken promises of freedom. This fueled
a desire for liberation and a major surge in literary production,
and in this illuminating guide Roscoe details the campaigns
for social justice and political integrity, for education and
economic empowerment, and for gender equity, participatory
democracy, rural development, and environmental care that
characterized this exciting period of development.
Presents information on location, enrollment, costs, financial
aid, admissions, curriculum, campus life, housing and career
services
In 1943, na de tweedeling van Italië, met de koning en de
geallieerden in het zuiden en Mussolini in het noorden, trok
Primo Levi als verzetsstrijder de bergen in, maar werd al na
enkele maanden opgepakt. Als jood werd hij naar Auschwitz
gedeporteerd, vanwaar hij als een van de weinigen
terugkeerde. Onmiddellijk na de bevrijding schreef hij,
aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang Is dit een mens,
dat wordt beschouwd als een van de klassieke getuigenissen
over de jodenvervolging.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun
meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen
en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan
de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder
uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog
niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Presents profiles of colleges and universities with information
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on such topics as admission requirments, popular majors,
financial aid, graduation rates, housing, and ethnic makeup.
In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek.
HOOFDSTUK III Een runisch handschrift.--Uitleg van het
alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd man.--Nichtje
Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der
ontcijfering. "Het is stellig runisch," zeide de professor zijne
wenkbrauwen fronsende. "Maar er schuilt een geheim achter,
dat ik ontdekken zal, of...." Een driftig gebaar gaf zijne
bedoeling genoegzaam te kennen. "Ga daar zitten," voegde
hij er bij, terwijl hij met zijne vuist de tafel aanwees, "en
schrijf." In een oogenblik was ik gereed. "Nu zal ik u iedere
letter van ons alphabet opnoemen, die met eene van deze
ijslandsche letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft.
Maar, bij St. Michael! pas op, dat ge u niet vergist." De
opnoeming begon. Ik deed mijn uiterste best; de eene letter
werd na de andere opgenoemd en vormde zoo de
onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden: m.rnlls
esreuel seeJde sgtssmf unteief

De witte tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door
Netflix. Balram Halwai is een man met vele
gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en
ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden
van India en blijkt al snel het slimste jongetje van het
dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere
scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur
krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een
openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het
grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde.
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Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het
vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en
kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een
meesterwerk.' The Times
'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.
The Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies
surveys the field in some 470 entries on individuals
(Adrienne Rich); arts and cultural studies (Dance);
ethics, religion, and philosophical issues (Monastic
Traditions); historical figures, periods, and ideas
(Germany between the World Wars); language,
literature, and communication (British Drama); law
and politics (Child Custody); medicine and biological
sciences (Health and Illness); and psychology, social
sciences, and education (Kinsey Report).
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Offers 600 entries for bibliographies
Quality filmstrips, kits, recordings, 16mm films and some
8mm loops, slides, and video cassettes, suitable for grades 7
to 12 are listed
English Teaching in the Secondary School is a
comprehensive guide to the theory and practice of teaching
English. This updated 4th edition has been revised to take
into consideration changes in national policy, drawing on the
most recent research and theory to produce engaging,
practical ideas for use in the classroom. It challenges
mechanistic and formulaic approaches to teaching, instead
placing an emphasis on reflection, understanding and
informed practice. Guiding students and new teachers
through the whole process of English teaching in the
secondary school, this edition has been fully updated to
include: • a report of the most recent developments in
national policy • discussion of multiple literacies and critical
literacy • a new chapter on English as an additional language
• a new chapter on cross curricular themes • new sections on
approaches to the teaching of grammar • reflections on
international developments in language teaching and their
relevance • a guide to further reading on resources and
research Written in an accessible style, with a wealth of
advice and ideas, English Teaching in the Secondary School
forms essential reading for all those training to become
secondary English teachers.
A Study Guide for James Ramsey Ullman's "Banner in the
Sky," excerpted from Gale's acclaimed Novels for Students.
This concise study guide includes plot summary; character
analysis; author biography; study questions; historical
context; suggestions for further reading; and much more. For
any literature project, trust Novels for Students for all of your
research needs.
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Peterson's Two-Year Colleges 2011 includes information on
nearly 2,000 accredited two-year undergraduate institutions in
the United States and Canada, as well as some international
schools. It also includes scores of detailed two-page
descriptions written by admissions personnel. College-bound
students and their parents can research two-year colleges
and universities for information on campus setting,
enrollment, majors, expenses, student-faculty ratio,
application deadline, and contact information. SELLING
POINTS: Helpful articles on what you need to know about twoyear colleges: advice on transferring and returning to school
for adult students; how to survive standardized tests; what
international students need to know about admission to U.S.
colleges; and how to manage paying for college State-bystate summary table allows comparison of institutions by a
variety of characteristics, including enrollment, application
requirements, types of financial aid available, and numbers of
sports and majors offered Informative data profiles for nearly
2,000 institutions, listed alphabetically by state (and followed
by other countries) with facts and figures on majors,
academic programs, student life, standardized tests, financial
aid, and applying and contact information Exclusive two-page
in-depth descriptions written by college administrators for
Peterson's Indexes offering valuable information on associate
degree programs at two-year colleges and four-year collegeseasy to search alphabetically
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce
is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat
altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met
handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op
school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend
jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een
politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk
wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten
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(en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig.
Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds
lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt
zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige
uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte –
debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk
vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend
Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan.
Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen
staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale
jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg
om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend
verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis
en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John
Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een mustread!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het
verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en
hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur
van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld
'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de
dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun
kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen
als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het
anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag
voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit
boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.'
Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
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