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Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr
2015-01-07 Een blind meisje te midden van het
geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle
liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr
heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat
een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De
jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar
vader in Parijs naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als curator. Als MarieLaure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader
en dochter vluchten naar het Bretonse SaintMalo. Ze hebben de grootste en meest
waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit
Werner Pfennig op in een weeshuis samen met
zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in
Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van
Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft
met zijn werk al vele gerenommeerde literaire
prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan
deze roman, die door de internationale pers als
een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan
de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century
Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en
twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn
imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco
Chronicle 'Doerr schildert met een rijk
prozapalet dat resoneert als een klok en lang
blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut
betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot
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leven wekken in één enkele alinea.' The Times
De rode boom Shaun Tan 2011 Een meisje
voelt zich depressief, omdat de dag zinloos lijkt
en leeg. Tot zij ziet hoe een klein zaadje kan
uitgroeien tot een mooie, rode boom. Groot
formaat prentenboek met kunstzinnige
illustraties en korte, filosofische tekst. Vanaf ca.
9 jaar.
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle
2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de
tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer
leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt
tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese
Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die
in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn.
Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt
de vader van Meg plotseling. Samen met haar
broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin
reist ze door tijd en ruimte naar een verre
planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het
drietal te maken met de Machten van de
Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om
hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker
heeft decennialang vele generaties weten te
inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen
en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn
favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een
echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie
van het verhalen vertellen en de kracht van het
geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a.
De Da Vinci Code en Oorsprong
De dochter van de heelmeester Amy Tan
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2021-05-21 In ‘De dochter van de heelmeester’
schetst Amy Tan een bewogen
familiegeschiedenis die op ontroerende wijze
laat zien hoe belangrijk het is om je eigen
verleden te kennen. Ruth, een ChineesAmerikaanse vrouw in de veertig, zorgt voor
haar dementerende moeder. Ze heeft haar
dochter nooit over haar verleden verteld.
Waarom ze plotseling naar Amerika vertrok, is
voor Ruth een raadsel. Maar op een dag vindt ze
de aantekeningen van haar moeder waarin ze
haar levensverhaal heeft opgeschreven. Eindelijk
krijgt Ruth de langverwachte antwoorden op
haar vragen en leert ze haar moeder kennen.
Waar komt ze vandaan en hoe moet ze nu verder
met haar leven? Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en
is bekend van onder meer haar debuut ‘De
vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft ze over
complexe moeder-dochter relaties en over hoe
het is om als kind van Chinese immigranten op
te groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw
van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de
New York Times bestsellerlijst en zijn haar
werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman
werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film
‘The Joy Luck Club’.
Annie John Jamaica Kincaid (pseud. van Elaine
Potter Richardson) 1985 Als een gevoelig meisje
opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.
Het verhaal van de dienstmaagd Margaret
Atwood 2019-04-05 Binnen de grenzen van de
voormalige Verenigde Staten heeft een
christelijke beweging de macht gegrepen. In
deze nieuwe Republiek Gilead dient eenieder
naar de letter van het Oude Testament te leven.
Vanfred, de vertelster, behoort tot de nieuwe
klasse der 'Dienstmaagden', die slechts één doel
heeft: zich voort te planten. Alleen 's nachts in
haar sobere kamer is ze vrij om zich over te
geven aan haar illegale herinneringen: het lezen
van boeken, haar eigen naam, het nu irrelevant
geworden begrip 'liefde'. In een sobere stijl, die
afwisselend koele observatie, ontroering,
wanhoop, hartstocht en wrange humor
reflecteert, legt Vanfred het zwarte hart bloot
dat schuilgaat achter de kalme façade van een
reactionair establishment. Een regime dat
bepaalde stemmingen in onze maatschappij tot
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een even logische als huiveringwekkende
conclusie doordrijft: is dat een futuristisch
schrikbeeld, of de ware nabije toekomst van
Amerika? Het verhaal van de Dienstmaagd
verscheen in 2017 als een tiendelige tv-serie,
met in de hoofdrollen Elisabeth Moss, Samira
Wiley en Joseph Fiennes. De serie werd lovend
ontvangen en won vijf Emmy's. In 2018 wordt
het tweede seizoen uitgezonden.
Partnerships with Business and the Community
2001
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31
Achter de oogverblindende façade van trucs en
magie van het Cirque des Rêves woedt een
hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten
Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd
zijn ze door hun leermeesters Hector en
Alexander getraind om deel te nemen aan 'een
spel' waarin de een de ander moet verslaan om
de beste in hun vak te worden. Wat de inmiddels
verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze
marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit
tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal
dienen als toneel voor een strijd op leven en
dood. Tegen een magistraal gecomponeerd
negentiende-eeuws decor neemt Het
Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende
reis naar een magische wereld. Geschreven in
een fonkelende, verleidelijke stijl is Het
Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M
n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere
spannende korte verhalen over de duistere kant
van het menselijke karakter bevat.Een vrouw
serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel
nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook
bundels met korte verhalen voor volwassenen.
Veel van deze betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met
recht de grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
Dagboek van een halve indiaan Sherman
Alexie 2008 De indiaan Junior (14, ik-figuur)
besluit op een dag naar een blanke school buiten
het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats
in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek.
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Vanaf ca. 12 jaar.
Reshaping Teacher Thinking, Planning and
Practice Using Embedded Assessment Letina
Ngwenya Jeranyama 2001
Vrouw van de keukengod Amy Tan 2021-10-12
Hoe vertel je je dochter over je eigen verborgen
verleden? Winnie groeit op in een rijke familie in
China. Haar hele leven wordt bepaald door haar
familie en later door haar echtgenoot. Maar er
gebeuren dingen die ze zelfs haar zus Helen niet
toevertrouwt. Na de Tweede Wereldoorlog
verhuist ze naar Amerika, waar ze bevalt van
haar dochter Pearl. Zal het openbaren van het
familiegeheim moeder en dochter dichter bij
elkaar brengen? ‘Vrouw van de keukengod’
vertelt het ontroerende verhaal over sterke
vrouwen, vriendschap en afkomst in het licht van
de Chinese geschiedenis. 'Met De vrouw van de
keukengod overtreft Amy Tan haar briljante
debuutroman.' Haagsche courant Amy Tan
(1952) is een Amerikaanse schrijfster van
Chinese afkomst en is bekend van onder meer
haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en
‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans
schrijft ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als kind van
Chinese immigranten op te groeien in Amerika.
Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo
stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38
weken in de New York Times bestsellerlijst en
zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de
succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een
schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip
aan op een onbewoond eiland. Uit een van de
kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot.
Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu
moet doen. Kan een robot wel overleven in de
wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang
voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz
zich ontfermt over een jong gansje zonder
ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis
voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er
een aantal robots die Roz met geweld terug
willen halen omdat haar grondstoffen heel
kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan
het gevecht aan! De avonturen van Roz en de
wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer
succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele
unit-2-embedded-assessment-3-springboard-answers

illustraties. Het wordt er ‘een moderne
klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen
vertaald.
ENC Focus 2000
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne
Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus
1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven
alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944
op radio Oranje de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de
oorlog alle getuigenissen van het lijden van het
Nederlandse volk onder de Duitse bezetting
verzameld en openbaar moesten worden
gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere
dagboeken. Onder de indruk van deze
redevoering besloot Anne Frank na de oorlog
een boek te publiceren. Haar dagboek zou
daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf
Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige
overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde
ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch
gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest
gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan
dertig landen verschenen en er zijn meer dan
zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén
enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de
ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier
beeld in de schaduw is gebleven. Misschien
moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle
mensen moesten en konden meelijden, zouden
we niet kunnen leven." Primo Levi
De structuur van wetenschappelijke revoluties
Thomas S. Kuhn 1972
Environmental Problem-Solving: Balancing
Science and Politics Using Consensus Building
Tools Lawrence Susskind 2020-10-31
‘Environmental Problem-Solving' presents short
excerpts from carefully selected readings, expert
commentaries on those readings, assignments,
and the best MIT student responses to the
assignments and exam questions with excellent
student response. The book presents four main
models of environmental policy-making:
competing theories of environmental ethics;
tools for environmental assessment and
environmental decision-making; and techniques
for public engagement and group decisionmaking. The book covers the material presented
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in the semester-long course required of all
students enrolled in MIT’s Environmental Policy
and Planning Specialization.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare
1997 Sprookjesachtige komedie waarin een
viertal jonge verliefden, bij wie de verliefdheden
helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn,
in handen vallen van elfen die hun verliefdheden
door middel van een kruid willen herverdelen.
Alleen op de vlucht Jack Kuper 2017-04-11
"Alleen op de vlucht" is het aangrijpende,
waargebeurde verhaal van een Joodse jongen,
die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien
jaar is hij pas, als hij op een dag thuiskomt en
ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is
weggevoerd. Dan begint een leven van
verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te
overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn
godsdienst en neemt hij een telkens wisselende
identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd
verhaal, dat door Publishers Weekly wordt
vergeleken met het dagboek van Anne Frank.
Auteur Jack Kuper (1932) emigreerde in 1946
vanuit Polen naar Canada. Hij woont in Toronto
en geeft nog altijd regelmatig lezingen over zijn
leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Rabbit proof fence Doris Pilkington 2007
Fortuna's dochter Isabel Allende 2018-02-02
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Eliza Sommers vertrekt in 1849 uit Chili naar
het noorden om haar geliefde te zoeken.
Aangestoken door de goudkoorts is hij naar
Californië gegaan om er zijn geluk te beproeven.
In het onbekende land met de goudvlaktes, dat
voornamelijk wordt bevolkt door eenzame
mannen en prostituees, ontmoet Eliza een
Chinese arts. Hij leert haar de mysteriën van het
menselijk lot kennen en begeleidt haar bij haar
zoektocht. Dankzij hem weet Eliza kracht te
putten uit haar gevoelens van liefde en
vriendschap.Vastberaden zoekt ze haar weg
door een wereld die wordt getekend door
hebzucht.
Een scheur in de ruimte Madeleine L'Engle
1994
De bekende wereld Edward P. Jones 2010 Na
de dood van een zwarte slaveneigenaar is de
onrust op diens plantage het begin van de
ineenstorting van de samenleving in het 19e
eeuwse Virginia.
Video avond in Kathmandu en andere
reportages uit het niet-zo-verre oosten Pico
Iyer 1988 Een Engelstalig journalist van Indiase
afkomst beschrijft aan de hand van zijn
ervaringen in Azië de culturele invloed van het
Westen op de mensen daar.
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