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tragedie van dit verhaal dat verteld moet worden.’ Kirkus Reviews
Stilte heeft een eigen stem Ruta Sepetys 2020-05-13 Winnaar: Beste boek

Women Heroes of World War II—the Pacific Theater Kathryn Atwood

voor Jongeren 2021 Na Schaduwliefde en Zout van de zee komt Ruta Sepetys

2016-10-01 After glamorous American singer Claire Phillips opened her own

met Stilte heeft een eigen stem, over de Spaanse burgeroorlog. In geweldige,

night club in Manila, using the proceeds to secretly feed starving American

soepele zinnen vertelt ze over een onvergetelijke liefde tussen twee

POWs, she also began working as a spy, chatting up Japanese military men

jongeren die ieder op hun eigen manier betrokken raken bij een duister

and passing their secrets along to local guerilla resistance fighters. Australian

geheim uit de tijd van generaal Franco. Madrid, 1957. De Spaanse bevolking

Army nurse Vivian Bullwinkel, stationed in Singapore then shipwrecked in

gaat gebukt onder de fascistische dictatuur van generaal Franco. Maar de rijke

the Dutch East Indies, became the sole survivor of a horrible massacre by

18-jarige Amerikaanse Daniel, die in Madrid is om zijn moeders geboorteland

Japanese soldiers. She hid for days, tending to a seriously wounded British

te ontdekken, heeft daar geen weet van. Tot hij door fotografie – en het lot –

soldier while wounded herself. Humanitarian Elizabeth Choy lived the rest of

Ana ontmoet, wier familie zwaar is getroffen door de Spaanse burgeroorlog.

her life hating only war, not her tormentors, after enduring six months of

Terwijl Daniel en Ana zich in een onmogelijke liefde storten, legt Daniel met

starvation and torture by the Japanese military police. In these pages, readers

zijn fototoestel een van de pijnlijkste drama’s uit de geschiedenis van Spanje

will meet these and other courageous women and girls who risked their lives

bloot... ‘Sepetys' vloeiende proza voert lezers zachtjes door de verpletterende

through their involvement in the Pacific Theater of Operations during World
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War II. Fifteen suspense-filled stories unfold across China, Japan, Mayala,

plek tussen de kleurrijke collega’s van het tijdschrift en is overdonderd door

Singapore, the Dutch East Indies, and the Philippines, providing an inspiring

de geweldige culinaire scene in downtown New York. Maar dan wordt

reminder of women and girls' refusal to sit on the sidelines around the world

Delicious! plotseling opgeheven. Billie kan nog even aanblijven in het lege

and throughout history. These women—whose stories span from 1932

kantoor, om de teleurgestelde lezers te woord te staan. Tot haar verbazing

through 1945, the last year of the war, when U.S. Marines landed on Iwo

levert deze eenzame klus een bijzondere ontdekking op. In een afgeschermd

Jima—served in dangerous roles as spies, medics, journalists, resisters, and

deel van de bibliotheek vindt ze brieven uit de Tweede Wereldoorlog:

saboteurs. Nine of the women were American; seven were captured and

geschreven door de twaalfjarige Lulu Swan, aan de legendarische chef James

imprisoned by the Japanese, enduring brutal conditions. Author Kathryn J.

Beard. De brieven van Lulu bieden Billie niet alleen een nieuwe kijk op de

Atwood provides appropriate context and framing for teens 14 and up to

geschiedenis, maar geven ook een gevoel van verbondenheid met het jonge

grapple with these harsh realities of war. Discussion questions and a guide for

meisje... 'Reichls verslavende roman is een traktatie voor iedereen die houdt

further study assist readers and educators in learning about this important and

van een hartverwarmend boek vol kleurrijke personages. Een heerlijke mix

often neglected period of history.

van smaken, fantasie en emotionele comfortfood.’ – O: The Oprah Magazine

Unbroken Laura Hillenbrand 2017-04-25 Louis Zamperini, a clever young

‘De titel klopt perfect... Deze roman is een vat vol verrassingen: een puzzel

delinquent turned Olympic runner, became an airman when the war came.

die opgelost moet worden, een geheime ruimte, verborgen brieven en een

In 1943 his plane crashed into the Pacific Ocean, where sharks, a sinking raft,

parallelle heldin in het verleden die een culinair wonderkind blijkt te zijn.’ –

thirst, starvation, and enemy aircraft, tested his will and endurance.

The New York Times Book Review

Alan Turing Rebecca Kraft Rector 2015-12-15 Not only was Turing one of

Het kerkhof Neil Gaiman 2010-04-28 Nim is een ongewone jongen op een

the founders of computer science, he also helped the British military break

ongewone plaats. Hij is de enige levende bewoner van een kerkhof. Hij leert

Nazi codes, allowing them to decipher messages that helped the Allies win

oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige beschermers nog

World War II. Turing was a pioneer in the field of artificial intelligence; he

leefden, maar hij leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En dat komt

developed the Turing test, which determines whether a machine is capable

hem goed van pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de

of intelligence like that of a human being. Despite his impressive list of

wonderen en verschrikkingen van zowel de wereld van de levenden als van

accomplishments, Turing was persecuted for his homosexuality. Sidebars offer

de doden aan? En dan zijn er ook nog gruwels en nachtmergels, demonen die

extra information about topics such as Bletchley Park, ciphers, and the times

noch bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit ijzingwekkende verhaal

Turing lived in, while a timeline serves as a quick reference for the

van Neil Gaiman is net als Coraline en Ster zo betoverend en verrassend dat

chronology of key events in Turing’s life.

kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen gaan. '

Verrukkelijk! Ruth Reichl 2015-04-14 Een heerlijke, naar meer smakende

De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas

roman met hoge feelgoodfactor Billie Breslin reist naar New York om daar bij

tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar het

het iconische food magazine Delicious! te gaan werken. Ze vindt al snel haar

getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp
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Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant

spelen verstoppertje wanneer hun ouders ruzie maken. Het is niet eenvoudig

Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt

in deze familie te overleven. De liefde tussen hun Puerto Ricaanse vader en

opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij

blanke moeder is hevig en bij vlagen destructief. Er heerst altijd chaos en het

op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een

leven is wreed en fascinerend tegelijk. Het jongste broertje neemt de lezer

ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en

moeiteloos mee in hun turbulente bestaan. Maar gaandeweg verliest hij zijn

een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één

onbevangenheid en komt tot het besef dat hij zijn leven een radicale wending

man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels

moet geven.

wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en

De droom der rede Anthony Gottlieb 2011-04-07 Met De droom der rede

krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste

geeft Anthony Gottlieb de geschiedenis van de filosofie een nieuw gezicht. In

periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.

dit indrukwekkende overzicht laat hij zien hoe de filosofie zich ontwikkelde

De verdediging van Jacob William Landay 2012-05-29 Andy Barber is al

van de Grieken tot de Renaissance. Journalistiek geschreven, gebaseerd op de

meer dan twintig jaar hulpofficier van justitie en leidt een gelukkig leven

primaire bronnen, ontstaat een nieuw en fris beeld over geboorte en

met zijn vrouw Laurie en hun zoon Jacob. Maar hun rimpelloze leventje

ontwikkeling van de moeder aller wetenschappen.

wordt opgeschud door een steekpartij. Tot Andy's verbijstering wordt zijn

De alchemist Michael Scott 2011-06-17 De legende: Nicolas Flamel werd

veertienjarige zoon verdacht van de moord. Andy doet alles om zijn zoon te

geboren in Parijs op 28 september 1330. Bijna 700 jaar later wordt hij gezien

beschermen, maar wanneer er belastende feiten boven water komen, zijn

als de grootste alchemist van zijn tijd. Er wordt gezegd dat hij het geheim van

huwelijk uiteen dreigt te vallen en het proces in een stroomversnelling raakt,

het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418.

staat Andy voor een duivels dilemma...

Maar zijn graf is leeg De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van

Geen betere vriend Robert Weintraub 2017-04-21 Het waargebeurde en

het Eeuwige Leven nog steeds in leven. De formule hiervan zit verborgen in

unieke verhaal van een trouwe hond die een jappenkamp als

het boek van Abraham de Magus. Dit boek is het machtigste boek met oude

krijgsgevangene overleefde en ander gevangenen de moed gaf om de

magie dat er bestaat. Dr. John Dee, de hofmagiër van Koningin Elizabeth

verschrikkingen te doorstaan. 'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van

meer dan 400 jaar geleden, heeft zich verbonden met de Onsterfelijken, de

een unieke held tussen medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een

krachten van het kwaad, die van plan zijn de mensheid te vernietigen zodra

loyale Britse Pointer genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub schetst uitstekend

ze het boek in handen krijgen. En als de millenniaoude voorspelling juist is

de menselijke verhalen - soms pijnlijk en soms inspirerend - die een rol

zijn Sophie en Josh Newman de enigen die hem kunnen tegenhouden als

speelden in de saga van Judy.' - Boston Globe

Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te doen

Wij, de wilden Justin Torres 2012-01-09 Drie broertjes worstelen zich door

ontwaken

hun kinderjaren. Ze zijn elkaars beste vriend maar ook elkaars grootste vijand.

Unbroken (The Young Adult Adaptation) Laura Hillenbrand 2014-11-11 In

Ze houden tomatengevechten in de keuken, bouwen vliegers van afval en

this captivating and lavishly illustrated young adult edition of her award-
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winning #1 New York Times bestseller, Laura Hillenbrand tells the story of

inspiring tale to young readers."—Kirkus

a former Olympian's courage, cunning, and fortitude following his plane crash

Haar dag Gayle Forman 2014-05-15 Om iets te vinden, moet je eerst

in enemy territory. This adaptation of Unbroken introduces a new generation

verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer: strak gepland, precies

to one of history's most thrilling survival epics. On a May afternoon in 1943,

gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag van haar

an American military plane crashed into the Pacific Ocean and disappeared,

vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En

leaving only a spray of debris and a slick of oil, gasoline, and blood. Then, on

hij nodigt haar uit mee te gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt

the ocean surface, a face appeared. It was that of a young lieutenant, the

ze ja. Haar dag gaat over deze dag in Parijs, over een sprankelende

plane’s bombardier, who was struggling to a life raft and pulling himself

verliefdheid met een abrupt einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen

aboard. So began one of the most extraordinary sagas of the Second World

vinden die je anders nooit had ontdekt. Haar dag vormt samen met Zijn jaar

War. The lieutenant’s name was Louis Zamperini. As a boy, he had been a

een romantisch duet over liefde, reizen en het zoeken naar je identiteit.

clever delinquent, breaking into houses, brawling, and stealing. As a teenager,

Attack On Pearl Harbor (X Books: Total War) Steve Dougherty 2020-08-25

he had channeled his defiance into running, discovering a supreme talent that

The U.S. fleet is under attack!

carried him to the Berlin Olympics. But when war came, the athlete became

De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen 2013-10-08 Een ijzingwekkend

an airman, embarking on a journey that led to his doomed flight, a tiny raft,

spannend verhaal vol gevaar en avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT

and a drift into the unknown. Ahead of Zamperini lay thousands of miles of

EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de koning is vermist,

open ocean, leaping sharks, a sinking raft, thirst and starvation, enemy

en het koninkrijk Carthya is in chaos. In het grootste geheim gaat regent

aircraft, and, beyond, a trial even greater. Driven to the limits of endurance,

Connor op zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen prins kan

Zamperini would respond to desperation with ingenuity, suffering with hope

vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage is één van hen.

and humor, brutality with rebellion. His fate, whether triumph or tragedy,

Hij leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij eigenlijk wel de prins

would hang on the fraying wire of his will. Featuring more than one

worden? Zijn leven hangt aan een zijden draadje, want de jongens die niet

hundred photographs plus an exclusive interview with Zamperini, this

worden uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij nog vertrouwen? Zijn de

breathtaking odyssey—also captured on film by director Angelina Jolie—is a

bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke duistere motieven hebben de

testament to the strength of the human spirit and the ability to endure against

rivalen van Sage?

the unlikeliest of odds. Praise for Unbroken "This adaptation of Hillenbrand's

De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06 Logboek van een van de

adult bestseller is highly dramatic and exciting, as well as painful to read as it

meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei

lays bare man's hellish inhumanity to man."—Booklist, STARRED "This

1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt.

captivating book emphasizes the importance of determination, the will to

Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de

survive against impossible odds, and support from family and friends. A

piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk

strong, well-written work."—SLJ "This fine adaptation ably brings an

drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende
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odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die

diverse books and choosing titles that spur discussion, common book club

als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de

challenges and how to overcome them, and more. Readers will also find

Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en

plenty of curated booklists with brilliant recommendations for middle grade

doorzettingsvermogen.

and YA readers across genres, from sci-fi to mystery, adventure, and graphic

Ze noemden me duivelskind Michaela DePrince 2014-09-16 Michaela

novels. This book is a go-to gift for bookish parents who hope to raise a reader

DePrince werd in 1995 geboren in het door een bloedige burgeroorlog

and connect with their community through the magic of books. ONE-OF-A-

geteisterde Sierra Leone. Als haar vader door rebellen wordt vermoord en

KIND: With detailed advice gathered over more than a decade and an

haar moeder aan ondervoeding sterft, wordt Michaela in een weeshuis

engaging story at its core, Reading Together is an inspiring and useful

geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de witte vlekken op haar

handbook for parents looking to start a book club of their own and nurture a

huid. Ze wordt verwaarloosd en mishandeld, totdat een Amerikaans echtpaar

love of reading in their kids. A WINNING FORMULA: This book promises a

haar op vierjarige leeftijd adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben:

stronger parent-child bond and is a pure celebration of books and reading—a

ballerina worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet en

winning recipe. GIFT APPEAL: Reading Together is an attractive gift or

laten haar les nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en vecht zich in de

impulse-buy for a bookish parent or a parent of bookish kids. Perfect for: •

harde en door vooroordelen gekenmerkte wereld van ballet een weg naar de

Bookish parents with children • Parents of bookish children • Parents looking

top. Ze noemden me duivelskind vertelt op indrukwekkende wijze hoe

to encourage reluctant readers • Parents looking for after-school activities that

Michaela DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina. 'Een van

are good for their kids • Grandparents of school-age children • Elementary

de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.' Twan Huys 'Een bitterzoet

school teachers and librarians

verhaal, waar mijn hart van opleeft en tegelijkertijd van breekt.' Daphne

The Read-Aloud Family Sarah Mackenzie 2018-03-27 Discover practical

Deckers 'Wat een getalenteerde, gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat

strategies to make reading aloud a meaningful family ritual. The stories we

een schitterend verhaal. Net een sprookje. Ongelooflijk!' Magali Messac,

read--and the conversations we have about them--help shape family

ballerina en Michaela's grote voorbeeld

traditions, create lifelong memories, and become part of our legacy. Reading

Reading Together Noah Brown 2022-03-01 Reading Together is the essential

aloud not only has the power to change a family--it has the power to change

guide for parents interested in starting a book club with their kids and raising

the world. But we all know that connecting deeply with our families can be

their children to become book-loving adults. This book is the first guide to

difficult in our busy, technology-driven society. Reading aloud is one of the

parent-child book clubs. Written by a group of moms and their adolescent

best ways to be fully present with our children, even after they can read

children who started a book club while the kids were in first grade, this how-

themselves, but it isn't always easy to do. Discover how to: Prepare your kids

to book shares the dos and don'ts they learned over more than 100 meetings

for academic success through reading to them Develop empathy and

and 100 books. Brimming with insight and inspiration, Reading Together

compassion in your kids through books Find time to read aloud in the midst of

includes the details of organizing and structuring meetings, tips on finding

school, sports, and dinner dishes Choose books across a variety of sibling
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interests and ages Make reading aloud the best part of your family's day The

vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos

Read-Aloud Family also offers age-appropriate book lists from infancy through

zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten huilen van

adolescence. From a toddler's wonder to a teenager's resistance, you will find

vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een zeer bijzondere reis.’

the inspiration you need to start a read-aloud movement in your own home.

Sun-Herald

Een planeet in je hoofd Sally Gardner 2014-10-15 Standish en Hector wonen

Een jaar zonder papa Suzanne Collins 2014-04-03 De vader van de jonge Suzy

in Zone Zeven, een getto van het Moederland. Standish wordt vaak gepest

wordt naar Vietnam uitgezonden. Hoe veilig is haar vader daar? En wanneer

omdat hij anders is. Hij heeft een blauw en een bruin oog en is dyslectisch.

komt hij terug? De maanden gaan voorbij. Met elke ansichtkaart van haar

Sinds zijn ouders zijn afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn buurjongen Hector

vader wordt Suzy banger dat ze hem niet meer zal herkennen. Wanneer hij

is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote muur

terugkeert, ontdekt Suzy dat de oorlog hem wel heeft veranderd, maar dat

vlak bij hun huis belandt, ontdekken ze dat het Moederland een geheim

hij heel veel van haar houdt. Autobiografisch, indrukwekkend prentenboek

verbergt. Een bizar en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en

van bestsellerauteur Suzanne Collins. Met heldere, vriendelijke illustraties

Standish moet een moedige keuze maken...

van James Proimos.

Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion is de

De tatoeëerder van Auschwitz Heather Morris 2018-01-23 Een

indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole

indrukwekkend levens- en liefdesverhaal voor de lezers van De man die naar

Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen

Auschwitz wilde en De jongen in de gestreepte pyjamaIn april 1942 wordt

Op een klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij

een jonge Slowaakse Jood naar Auschwitz gedeporteerd. Lale Sokolov staat

klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten

vanaf dan bekend als gevangene 32407. De SS-officieren benoemen hem tot

en komt helemaal alleen aan de andere kant van India in Calcutta terecht.

'Tätowierer', tatoeëerder. Tweeënhalf jaar lang is hij degene die van

Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij

duizenden gevangenen een nummer moet maken. Zoals van Gita, vanaf dan

wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door

gevangene 34902. Terwijl hij gedwongen wordt haar te brandmerken, kerft

een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk

zij haar naam voor altijd in zijn hart. Na drie jaar wordt Gita op dodenmars

wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig

gestuurd en komt Lale in een ander kamp terecht. Beiden weten te

opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan toen,

ontsnappen en gaan op zoek naar elkaar. Gedurende zeventig jaar zwijgen

gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al

Lale en Gita over het begin van hun relatie. Pas na Gita's dood durft Lale hun

die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij urenlang de

uitzonderlijke overleversverhaal te delen.De tatoeëerder van Auschwitz toont

spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te

de moed van twee jonge mensen en de kracht van liefde onder de meest

herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug

extreme omstandigheden.Voor de fans van De man die naar Auschwitz wilde,

kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende

The Boy in the Striped Pyjamas, Als je het licht niet kunt zien, Schindler's

verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het

List, Haar naam was Sarah, Sonny Boy, Het familieportret, De tweeling, The
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Reader en Zwartboek. Over De tatoeëerder van Auschwitz:'Dit prachtige

leger van drakenklonen te verzamelen voor een laatste, allesbeslissende slag.

liefdesverhaal over de tatoeëerder van Auschwitz laat niemand onberoerd.'

En als ze winnen, zal de wereld in brand staan. Verraad, opoffering en liefde.

Libelle'Het boek laat zien waartoe mensen, gedreven door wilskracht, in staat

Alles komt samen in de epische finale van de Talon Saga.

zijn.' Oorlogsboekenreviews'Als je dit boek in één woord zou moeten

Solo 1938-1941 Roald Dahl 2004-02-06

omschrijven, dan zou je indrukwekkend gebruiken.' Boekenbeschrijfster'Hoe

The Cage Megan Shepherd 2015-09-10 The Cage van Megan Shepherd Wat

afschuwelijk het ook is met momenten, onderhuids heb je tijdens het lezen

doe je als je wakker wordt en de wereld zoals je die kent is verdwenen? Vijf

dat gevoel van verwachting dat er nog iets goeds uit dit verhaal komt en dat

tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in een omgeving die

maakt het zo inspirerend om te lezen.' Perfecte Buren

ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn

De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel is pas negen

gekomen. Samen proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe

jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht.

ze er weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter de

Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf

zwarte ramen die zich overal in het landschap bevinden worden ze

van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze

geobserveerd door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen vertellen dat

een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen

de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren zijn de laatste overlevenden en

klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal

hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid niet uitsterft. Maar

over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door

is dat wel de echte reden van hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen

de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen?

uit deze buitenaardse gevangenis of berusten in hun lot en hier een nieuw

De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast

leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke wereld ligt er buiten de

Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief

muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun

géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan

bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de

veranderen.' The New York Times

Cage steeds hoger op... 'Ik heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen.

Inferno Julie Kagawa 2018-05-15 Talon-saga Het is tijd om terug te slaan Deel

Vanaf het eerste hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt en hoe

5 Ember heeft ontdekt dat de Oudste Draak, de leider van de wrede

alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op het volgende deel van

drakenorganisatie Talon, maar op één ding uit is: heerschappij over de

The Cage, zodat ik nog meer kan ontdekken van deze bizarre

wereld. Nu de Orde van St.-Joris is vernietigd, staan zij, Riley en Garret er

(ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en meiden, voor

alleen voor. Er is nog een heel kleine kans om de wereld te redden. Daarvoor

zwijmelaars en sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!'

moet het drietal afreizen naar een plek diep in het Amazonewoud, waar ze op

Nerdygeekyfanboy.com

zoek gaan naar een geheimzinnige figuur die de sleutel in handen zou

Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben Malala (voor jongeren)

hebben om Talon tegen te houden. Als Ember en haar vrienden de reis

schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor

tenminste overleven. Maar de tijd dringt, want Talon is bezig een enorm

iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van
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vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de

getrouwd. In het begin was hun relatie alles wat ze wilden. Gepassioneerd.

Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in

Gloedvol. Chessy voelde zich veilig, vervuld en geliefd door haar man. Maar

de plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de

hij wordt steeds meer geabsorbeerd door zijn eigen zaak en Chessy heeft

markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor haar

steeds meer het gevoel dat ze op de tweede plaats komt. Er moet iets

recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd

veranderen. Tate houdt van zijn vrouw met heel zijn hart. Voor haar zorgen

geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde

voelt als zijn roeping in het leven. Maar ze lijkt steeds ongelukkiger te

de aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar

worden, en hij maakt zich zorgen. Zo veel zorgen dat hij een nacht samen

campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende

voor hen regelt waarvan hij hoopt dat die het oude vuur weer zal doen

verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit

opvlammen. Maar een werktelefoontje op het verkeerde moment verpest

voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke straat, in elk

alles. Tate beseft dat hij op het punt staat Chessy voorgoed te verliezen. Hij is

dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes

bereid voor haar te vechten en álles te geven om haar voor zich terug te

op aarde. Het is mijn recht op school te zitten en boeken te lezen, samen met

winnen. Als ze hem nog maar één kans wil geven... De pers over de boeken

Misschien is het anders David Yoon 2019-09-10 Een eigenzinnig, knap en

van Maya Banks 'Zeker een aanrader!' **** chicklit.nl 'Maya Banks geeft haar

romantisch coming-of-ageverhaal. Voor lezers van Rainbow Rowell, Nicola

lezers altijd precies wat ze willen.' Romance Junkies 'Vergeet Vijftig tinten

Yoon, John Green, Becky Albertalli en Adam Silvera. Frank Li is een

grijs. Maya Banks heeft iets veel beters voor je.' Examiner.com

Tussenpersoon – zijn zelfverzonnen term voor Koreaans-Amerikaanse

Donkerblauwe woorden Cath Crowley 2017-05-03 Ik had de brief geschreven

kinderen die gevangen zitten tussen enerzijds de traditionele verwachtingen

voor ik van huis ging, mijn handen bevend terwijl ik de woorden op papier

van hun ouders en anderzijds hun Amerikaanse omgeving. Zijn ouders

zette. Het was voornamelijk ik hou van je, met een beetje je kunt het dak op.

hebben één regel wanneer het over relaties gaat: date een Koreaanse. Dat

De perfecte liefdesbrief, volgens Lola. In de tweedehandsboekwinkel van

wordt moeilijk wanneer Frank verliefd wordt op de slimme, mooie, maar

Henry's vader staat een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven.

ook witte Brit. Mede-Tussenpersoon Joy heeft hetzelfde probleem, dus ze

Mensen omcirkelen woorden die ze mooi vinden, onderstrepen zinnen of ze

sluiten een deal: ze doen alsof ze met elkaar daten om zo hun ouders om de

laten boodschappen achter in de kantlijn: gedachten, vragen, wensen.

tuin te leiden. Het lijkt een perfect plan, maar uiteindelijk leiden hun

Sommigen laten brieven achter tussen de bladzijden. Brieven aan schrijvers,

nepdates ertoe dat Frank zich afvraagt of hij de liefde – en zichzelf – ooit echt

aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In deze kast laat Rachel een liefdesbrief

goed begrepen heeft. 'Misschien is het anders gaat over een jongen die doet

achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat verhuizen...

alsof hij verliefd wordt om vervolgens echt verliefd te worden. Deze jongen

Slapen in een zee van sterren Christopher Paolini 2020-10-07 Na de briljante

is Koreaan-Amerikaans, net als ik.' David Yoon

middeleeuwse Erfgoed-serie waagt Paolini zich nu aan fictie van de toekomst

Voor altijd van jou Maya Banks 2015-12-16 Het derde, afsluitende deel in de

Kira heeft altijd al van verre, vreemde werelden gedroomd. Maar nu

Overgave-serie van bestsellerauteur Maya Banks Chessy en Tate zijn al jaren

ontwaakt ze in een nachtmerrie... Kira Navárez werkt als xenobioloog. Het is
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haar taak om nog niet gekoloniseerde planeten te inventariseren en te kijken

komt dat zijn vader berecht is voor oorlogsmisdaden tijdens de Tweede

of ze bruikbaar zijn voor mensen. Na jaren van trouwe dienst is ze klaar om

Wereldoorlog. Hij had zijn vader altijd als held gezien die zijn moeder uit een

haar carrière vaarwel te zeggen en zich te gaan settelen, maar een gruwelijk

concentratiekamp wist te bevrijden. Hij wil meer te weten komen over zijn

misgelopen missie gooit roet in het eten. Tijdens een routineklus valt Kira

vader en probeert zijn oorlogstijd te ontrafelen door de archieven in te

door een gat in een rotsformatie en komt terecht in een ondergrondse kamer.

duiken. Zal Steward de keuzes uit zijn vaders verleden weten te begrijpen of

Daar dringt een vreemd soort stof haar beschermende pak binnen. Als Kira

roept het alleen maar meer vragen op? In ‘Doodgewone helden’ geeft Turow

vier weken later ontwaakt, blijkt er iets in haar lichaam te huizen... Dit is het

een ontroerend beeld van een officier in de oorlog en de zoektocht van zijn

begin van een onvoorstelbare reis door het melkwegstelsel. Als er een

zoon. Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot

verwoestende ruimteoorlog losbarst, lijkt Kira de laatste hoop van de

advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de

mensheid. Maar is zij in staat de dreiging het hoofd te bieden, terwijl ze haar

eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van

grootste vijand met zich meedraagt? In de pers ‘Christopher Paolini is een van

Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als

de meest succesvolle fantasyschrijvers.’ Algemeen Dagblad ‘De Erfgoed-serie

‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de

doet vaak aan In de ban van de ring denken. Dezelfde dreigende sfeer,

boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte

dezelfde grote avonturen.’ Elsevier ‘Christopher Paolini is een wereldwijd

exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de

succes.’ Veronica Magazine

succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.

Adolf Hitler Volker Ullrich 2019-04-30 De nieuwe grote Hitler-biografie van

Stand-Up Guys Kate Etue 2020-03-03 Stand-Up Guys presents a diverse range

onze tijd - Deel 2 Zou de grote breuk in de geschiedenis van de westerse

of 50 Christian men, who saw social and world issues and decided to make

beschaving – de vernietigingsoorlog in Oost-Europa en de moord op de

their voices heard. Through biographical information paired with illustrations,

Europese Joden – zonder Hitler denkbaar zijn geweest? Met soevereine

readers 8 to 12 will encounter amazing and unique role models from both

expertise en op basis van nieuwe bronnen laat historicus Volker Ullrich zien

history and today that show they can follow any path to help change the

in welke mate de dictator de wijze van oorlogvoering en de ontwikkeling

world. We can all make a difference, and as the 50 men featured inside Stand-

van de Holocaust heeft bepaald. Daarbij wordt duidelijk dat de monsterlijke

up Guys show, it doesn’t matter who you are or where you live as long as

misdaden alleen mogelijk waren omdat Hitler tot het bittere einde op de

your follow your passions and stay strong in your faith. From feeding the

medewerking van de generale staf en een groot deel van de bevolking kon

hungry following natural disasters to highlighting social injustice to speaking

rekenen. In dit tweede en laatste deel van zijn meesterlijke biografie

up about climate change, oppression, and more, these people from around the

behandelt Ullrich de periode vanaf het ontbranden van de Tweede

world—both in the past and in the present—from a variety of backgrounds

Wereldoorlog in 1939 tot de apocalyptische finale en Hitlers zelfmoord in

provide positive examples of what you can accomplish if you just dare to stand

1945.

up. Included inside these pages are men such as: Chef José Andrés, founder of

Doodgewone helden Scott Turow 2021-02-04 Stewart schrikt als hij erachter

World Central Kitchen Bryan Stevenson of the Equal Justice Initiative, and
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focus of the movie Just Mercy Congressman and Civil Rights leader John

Kate O'Brien is slim. Mooi. Ambitieus. En een leugenaar. Dat moet ook wel als

Lewis Olympian Eric Liddell Legendary surfer Eddie Aikau Saint Francis

je uit een achterstandsmilieu komt en iets wilt bereiken in het leven, houdt

“Kid President” Robby Novak And more And with a colorful interior with

ze zichzelf voor. Als beursstudent aan een prestigieuze privéschool in New

engaging full-page illustrations, easy-to-read one-page biographies of each

York is ze bijna bij haar einddoel: Yale. Om haar kansen te vergroten, richt ze

person, and a list of additional resources at the back, kids can explore a variety

haar pijlen op Olivia Sumner, de it-girl van de school. Haar tactiek werkt en

of role models and discover the path they want to take themselves as they put

de universiteitspoorten staan op een kier. Kate had alleen geen rekening

their faith into action. Stand-Up Guys is also ideal as: A Christmas gift or Easter

gehouden met Mark Redkin, het aantrekkelijke maar doortrapte nieuwe

basket present A resource for at-home learning, introducing your child to

bestuurslid van de school. Er ontspint zich een razend spannend kat-en-

people across history as well as modern-day history-makers Inspiration for

muisspel tussen Kate, Olivia en Mark, waarbij hun duistere verleden en

boys and young men, helping them see the full range of what being a “man”

verborgen agenda de spelregels bepalen.

truly is

Het verdwenen eiland Preston & Child 2014-11-18 'De thrillers van Preston

Summary of Unbroken (the Young Adult Adaptation): An Olympian's

& Child steken met kop en schouders uit boven die van hun concurrenten.'

Journey from Airman to Castaway to Captive: Trivia/Quiz Whizbooks

Publishers Weekly In Het verdwenen eiland krijgt Gideon Crew een

2018-10-12 Summary of Unbroken (The Young Adult Adaptation): An

onmogelijke opdracht: een pagina stelen uit het Book of Kells, een zwaar

Olympian's Journey from Airman to Castaway to Captive by Laura

beveiligd, geïllumineerd manuscript van onschatbare waarde. Onder de

Hillenbrand: Trivia/Quiz for Fans Features You'll Discover Inside: - A

kostbare versieringen blijkt een oude zeekaart schuil te gaan die dateert uit de

comprehensive guide to aid in discussion and discovery - 30 multiple choice

tijd van de oude Grieken. De kaart wijst de weg naar de vindplaats van een

questions on the book, plots, characters, and author - Insightful resource for

mysterieus 'remedium', materie die de wereld kan veranderen, en die

teachers, groups, or individuals - Keep track of scores with results to

misschien Gideons leven kan redden. Samen met zijn partner Amy volgt

determine "fan status" - Share with other book fans and readers for mutual

Gideon een raadselachtig spoor naar een onbekend eiland in de Caribische Zee.

enjoyment Disclaimer: This is an unofficial summary, analysis and trivia book

Daar vinden ze het bewijs dat de Griekse koning Odysseus tijdens zijn

to enhance a reader's experience to books they already love and appreciate.

omzwervingen de Nieuwe Wereld al had bereikt. Het besef dat ze in de

We encourage our readers to purchase the original book first before

voetsporen treden van de Odyssee is verbijsterend, maar wordt gevolgd door

downloading this companion book for your enjoyment.

een nog grotere ontdekking voor de mensheid - die echter eerst Gideon en

Pas op: breekbaar Teresa Toten 2017-04-20 Een razend spannende

Amy een wisse dood in zal jagen... 'Beeldend geschreven, spectaculaire actie.'

psychologische YA-thriller. Volgens Publishers Weekly: 'Een mix van de

- VN Detective & Thrillergids over Gideons wraak Douglas Preston &

gemaakte wereld van Gossip Girl en de psychisch gemankeerde

Lincoln Child zijn al jaren een succesvol schrijversduo en hun thrillers

werkelijkheid in Gone Girl.' Geheimen, leugens, verraad én vriendschap

verschijnen in achttien landen.

brengen het verhaal naar een intrigerend slot. Een spannend kat-en-muisspel

From a Whisper to a Rallying Cry: The Killing of Vincent Chin and the Trial
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that Galvanized the Asian American Movement Paula Yoo 2021-04-20

leaving a Chinese American man, Vincent Chin, beaten to death at the hands

Winner of the 2021 Boston Globe Horn Book Award for Nonfiction Longlisted

of two white men, autoworker Ronald Ebens and his stepson, Michael Nitz.

for the 2021 National Book Award for Young People's Literature Finalist for

Paula Yoo has crafted a searing examination of the killing and the trial and

the 2022 YALSA Award for Excellence in Young Adult Nonfiction An NPR

verdicts that followed. When Ebens and Nitz pled guilty to manslaughter and

Best Book of 2021 A Washington Post Best Children's Book of 2021 A Time

received only a $3,000 fine and three years’ probation, the lenient sentence

Young Adult Best Book of 2021 A Kirkus Reviews Best Children's Book of

sparked outrage. The protests that followed led to a federal civil rights

2021 A Publishers Weekly Best Young Adult Book of 2021 A School Library

trial—the first involving a crime against an Asian American—and galvanized

Journal Best Book of 2021 A Horn Book Best Book of 2021 A compelling

what came to be known as the Asian American movement. Extensively

account of the killing of Vincent Chin, the verdicts that took the Asian

researched from court transcripts, contemporary news accounts, and in-person

American community to the streets in protest, and the groundbreaking civil

interviews with key participants, From a Whisper to a Rallying Cry is a

rights trial that followed. America in 1982: Japanese car companies are on the

suspenseful, nuanced, and authoritative portrait of a pivotal moment in civil

rise and believed to be putting U.S. autoworkers out of their jobs. Anti–Asian

rights history, and a man who became a symbol against hatred and racism.

American sentiment simmers, especially in Detroit. A bar fight turns fatal,
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