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Eventually, you will categorically discover a further experience and feat by spending more cash. still when? pull off
you agree to that you require to get those every needs taking into account having significantly cash? Why dont you
attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more more or
less the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own grow old to action reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is
Bettina Restrepo
below.

Steeds verder weg
Aug 01 2022 Een indringend verhaal dat je direct wilt herlezen Biz lijkt een gewone tiener; ze woont
bij haar moeder en ze maakt deel uit van een grote vriendengroep waar ze niet helemaal zichzelf kan zijn, maar ze hoort
tenminste ergens bij. Ze twijfelt over haar seksualiteit en niemand mag dan ook weten dat ze met haar beste vriendin
heeft gezoend. Maar Biz praat met haar vader, die er eigenlijk niet zou moeten zijn, want hij is dood. En dus vertelt ze
niemand over hem. Ze vertelt ook niemand over de duistere gedachten die door haar hoofd spoken. Biz zweeft als het ware
door het leven – tussen goed, oké en normaal in. Dan gebeurt er iets waardoor Biz totaal de weg kwijtraakt. Ze verliest
alle aansluiting met haar vrienden. Haar vader verdwijnt, en met hem alles wat veilig en zeker is. Biz besluit dat het
misschien makkelijker, beter, fijner is om helemaal weg te zweven. Of misschien moet ze wat langer blijven om haar vader
terug te vinden. Of misschien – misschien, misschien – is er een andere optie die Biz nog niet kan zien. Steeds verder
weg is een indringend verhaal over verdriet, vriendschap, jezelf kwijtraken en de lastige weg terug omhoog uit de
diepste put waar je nooit in terecht wilde komen. 'Zo nu en dan pak je een boek op en weet je dat je iets geweldigs hebt
gevonden. Een glorieuze stem, een personage waarvan je gaat houden. Helena Fox levert. Het is voortreffelijk. Lees het.'
Cath Crowley, auteur van Donkerblauwe Woorden 'Een adembenemend, diep ontroerend verhaal over verdriet, verlies en
liefde. Helena Fox is een auteur om in de gaten te houden!' Kathleen Glasgow, auteur van Girl in Pieces 'Onmogelijk
mooi, levensbevestigend, diepzinnig. Dit is geen boek; het is een kunstwerk.' Kerry Kletter, auteur van The First Time
She Drowned
Kiplings keuze
Jul 08 2020 De 18-jarige zoon van de beroemde schrijver Rudyard Kipling is vreselijk trots wanneer hij
in 1915 naar het front in Frankrijk mag, maar niemand beseft dan hoe gruwelijk hij aan zijn einde zal komen.
Trinkets
May 18 2021 Trinkets is een geweldige jongerenroman van Kirsten Smith. Bekend van de gelijknamige populaire
Netflix-serie. Elodie, Tabitha en Maureen krijgen een kick van stelen. Wanneer deze totaal verschillende meiden elkaar
tegenkomen bij een verplichte bijeenkomst van Anonieme Winkeldieven, ontstaat er een wonderlijke vriendschap. Maureen is
de bad girl van het trio, Elodie de buitenstaander en Tabitha heeft alles: geld, looks, populaire vrienden én een
uitpuilende kledingkast. Wat drijft hen? En hoe overleven ze die irritante bijeenkomsten en hun middelbare school?
Drums, girls & dangerous pie
Jul 20 2021 De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als
zijn kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Frequently Asked Questions About Growing Up as an Undocumented Immigrant
Mar 16 2021 Approximately 11 million people
live in the United States illegally, having crossed the borders without permission to find a better life. Many Americans
are calling for reform to the nation's immigration policies, although there is substantial disagreement about what
reform should look like. Trapped in the middle of the often angry rhetoric over immigration reform are an estimated 5.5
million children, who are either undocumented or live in "mixed-status" households. This book informs readers about the
experiences of these children and teens. Although America is the only home most of these young people have ever known,
they face many difficulties and risks because of their own or their family members' immigration status. Gripping text
provides facts about the issue and puts a human face on the immigration debate.
Persepolis compleet / druk 7
Oct 30 2019
Darius de Grote is niet oké
May 06 2020 'Darius de Grote is niet oké' is een ontroerende young adult-roman over
vriendschap tegen het decor van de betoverende Iraanse stad Yazd. Darius reist met zijn familie af naar Yazd, de
woonplaats van zijn ernstig zieke Iraanse opa. Hij is bang moeilijk te kunnen aarden in een land waar hij eigenlijk
niets mee heeft, en voelt zich buitengesloten te midden van zijn familie. Hij is het wel gewend - door zijn depressie
heeft hij nooit het gevoel gehad ergens makkelijk in te passen. Totdat Darius Sohrab ontmoet. Door Sohrab voelt hij zich
beter over wie hij is en begint hij zich steeds meer verbonden te voelen met zijn moederland. 'Darius de Grote is niet
oké' is een ontroerend coming of age-verhaal over vriendschap tegen het decor van de betoverende Iraanse stad Yazd. De
roman werd door Publishers Weekly uitgeroepen tot een van de beste young adult-boeken van 2018. In Nederland won dit
prachtige boek niet voor niets Beste Boek voor Jongeren in 2020.
Een zomer zonder jou
Feb 01 2020 Zomer, zon, een strandhuisje, en niet te vergeten de twee knappe zoons van Susannah:
voor Belly dé perfecte ingrediënten voor een zwoele zomervakantie. Vroeger telde ze de dagen tot de zomervakantie af en
kon ze niet wachten Jeremiah en Conrad, die ze al vanaf haar geboorte kent, weer te zien. Maar dit jaar is alles anders.
Susannah, de moeder van de twee jongens, is overleden en Conrad sluit zich voor iedereen en vooral voor Belly af. Alles
wat goed en vertrouwd was aan de zomers in Cousins Beach is weg en Belly hoopt dat het nooit meer zomer wordt... Een
zomer zonder jou is het gevoelige, meeslepende vervolg op De zomer waarin alles veranderde.
Lily en de octopus
Dec 01 2019 Lily is de twaalfjarige teckel van Ted Flask, een eenzame veertiger die na zijn
zoveelste mislukte relatie al zijn liefde en aandacht liever aan zijn trouwe metgezel besteedt. Lily en Ted zijn de
beste vrienden, ze kijken samen televisie en spelen oneindig veel spelletjes. Maar als er op een dag een kwaadaardig
gezwel te zien is op de kop van Lily stort Ted volledig in. De liefde van Lily is onvoorwaardelijk, en Ted heeft geen
idee hoe hij zonder haar verder kan leven. Hij besluit terug te vechten, maar hoe bestrijd je iets wat misschien wel
sterker is dan liefde? Lily en de octopus is een onvergetelijk boek over de vriendschap tussen een man en zijn hond, en
over de angst om afscheid te moeten nemen van een geliefde.
How to love
Sep 09 2020 Dit is het verhaal van Serena en Sawyer: hun verleden, hun korte romance en het gevolg daarvan.
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Ruim drie jaar geleden: Serena is verliefd op Sawyer, het vriendje van haar BFF Allie. Wanneer Allie onverwacht
overlijdt, beleven Serena en Sawyer een korte, heftige romance, tot Sawyer ervandoor gaat. Nu: Sawyer keert terug en
ontdekt Hannah, Serena’s 3-jarige dochter. Hij wil onderdeel zijn van hun leven, maar Serena vertrouwt Sawyer niet meer.
Liefde is echter ondoorgrondelijk…
Liefde zoekt nieuwe wegen
Nov 11 2020 Wilskracht, onderlinge solidariteit en een rotsvast geloof brengen een nieuwe
toekomst. Liefde zoekt nieuwe wegen: In het vervolgdeel over de pioniers en het gezin van Clark en Marty Davis, zien we
de kinderen opgroeien. Dochter Missy leert een man kennen en kiest haar eigen weg, los van de thuishaven.
Literacy in Grades 4-8
Feb 24 2022 Comprehensive yet succinct and readable, Literacy in Grades 4-8, Third Edition
offers a wealth of practical ideas to help preservice and practicing teachers create a balanced and comprehensive
literacy program while exploring the core topics and issues of literacy in grades 4 through 8. It addresses teaching to
standards; differentiating instruction for readers and writers; motivating students; using assessment to inform
instruction; integrating technology into the classroom; working with English learners and struggling readers; and
connecting with caregivers. Selected classroom strategies, procedures, and activities represent the most effective
practices according to research and the many outstanding classroom teachers who were observed and interviewed for the
book. The Third Edition includes added material connecting the Common Core State Standards to the instruction and
assessment of literacy skills; a combined word study and vocabulary chapter to help readers integrate these important
topics in their teaching; more on technology, including comprehension of multimodal texts, enhancing writing instruction
with technology tools, and teaching activities with an added technology component; added discussion of teacher
techniques during text discussions, strategic moves that help students become more strategic readers. Key features: In
the Classroom vignettes; more than 50 activities,some with a technology component; questions for journal writing and for
projects and field-based activities; troubleshooting sections offering alternative suggestions and activities for those
middle-grade students who may find a particular literacy focus challenging.
Sterrenstof
Oct 11 2020 Henry is nooit verliefd geweest. Tot Grace aan het begin van het examenjaar bij hem op school
komt. Grace is vreemd. Ze draagt jongenskleren. Ze loopt met een kruk. Ze zegt nee tegen het hoofdredacteurschap van de
schoolkrant, waar Henry al jaren van droomt. Het is overduidelijk dat Grace een groot verdriet met zich meedraagt. En
toch. Henry wordt verliefd op haar. Tot over zijn oren, met open ogen, met alle kans op een gebroken hart. Want als je
geen risico durft te nemen voor de liefde van je leven... wanneer dan wel?
De wijde lucht
Apr 04 2020 Lang voordat Kate Atkinson de bekroonde internationale bestseller Leven na leven schreef,
was er de schitterende romanreeks met de onweerstaanbaar norse privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. In dit
langverwachte nieuwe deel van de serie is Brodie terug, en onlangs verhuisd naar een rustig dorp aan de Engelse kust.
Zijn werkzaamheden (bewijs van echtelijke ontrouw verzamelen voor achterdochtige vrouwen) zijn rechttoe rechtaan, de
setting is pittoresk. Maar onder het oppervlak sluimert iets duisters. Een toevallige ontmoeting met een wanhopige man
op een afbrokkelende klif leidt Jackson naar Crystal Holroyd, het vrachtwagenimperium van haar man Tommy, en naar een
sinister netwerk – en terug op het pad van zijn oude vriend Reggie. Oude geheimen en nieuwe leugens doorkruisen elkaar
in deze grappige, schrijnende en adem-benemende nieuwe roman.
Khaddafi's slavin
Aug 28 2019 Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is veertien
als Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en ze is
mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog niet
weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder valse
voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het slachtoffer van
verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens de volksopstanden van 2011 weet te
vluchten
Moordkuil Jan 02 2020 Op een bouwplaats in Reykjavík worden de resten van een lijk opgegraven dat daar al tientallen
jaren geleden begraven moet zijn. Het is aan rechercheur Erlendur en zijn collegas om uit te zoeken wat er is gebeurd.
Daarvoor moeten zij mensen zien terug te vinden die vroeger in de betreffende buurt hebben gewoond. Gaandeweg komen er
diverse onprettige feiten bovendrijven, waardoor het verhaal achter het gevonden skelet steeds gruwelijker wordt.
Terwijl Erlendur worstelt met het verleden, vecht zijn dochter Eva op de intensive care voor haar leven.
Greta en de reuzen
Jun 06 2020 Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het
bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog
grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De
dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
Halo Apr 16 2021 Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie
engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend
mogelijk maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen
zich als een gewoon gezin voor te doen. Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint
tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke
elementen in Venus Cove te zijn. De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke
jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al hun krachten bundelen om hem te bestrijden.
Bethany kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.
Misschien is het anders
Dec 13 2020 Een eigenzinnig, knap en romantisch coming-of-ageverhaal. Voor lezers van Rainbow
Rowell, Nicola Yoon, John Green, Becky Albertalli en Adam Silvera. Frank Li is een Tussenpersoon – zijn zelfverzonnen
term voor Koreaans-Amerikaanse kinderen die gevangen zitten tussen enerzijds de traditionele verwachtingen van hun
ouders en anderzijds hun Amerikaanse omgeving. Zijn ouders hebben één regel wanneer het over relaties gaat: date een
Koreaanse. Dat wordt moeilijk wanneer Frank verliefd wordt op de slimme, mooie, maar ook witte Brit. Mede-Tussenpersoon
Joy heeft hetzelfde probleem, dus ze sluiten een deal: ze doen alsof ze met elkaar daten om zo hun ouders om de tuin te
leiden. Het lijkt een perfect plan, maar uiteindelijk leiden hun nepdates ertoe dat Frank zich afvraagt of hij de liefde
– en zichzelf – ooit echt goed begrepen heeft. 'Misschien is het anders gaat over een jongen die doet alsof hij verliefd
wordt om vervolgens echt verliefd te worden. Deze jongen is Koreaan-Amerikaans, net als ik.' David Yoon
Hades Jan 26 2022 Bethany was als engel naar de aarde gezonden om deze te beschermen tegen het kwaad. Als een baksteen
vallen voor een gewoon mens was nooit de bedoeling geweest. De liefde die ze voelt voor haar vriendje, Xavier, is
onverwoestbaar. Toch weerhoudt dit Bethany er niet van om een fataal ritje op de motor te maken, en ze komt in de hel
terecht. Daar doet demon Jake Beth een voorstel dat haar terugkeer naar de aarde garandeert. Het enige wat hij van haar
vraagt is dat ze haar leven op het spel zet. En ook dat van iedereen van wie ze houdt... Terwijl engelen en demonen
elkaar bestrijden, wordt de kracht van liefde op de proef gesteld in dit wervelende vervolg op Halo.
Wij, de wilden
Sep 29 2019 Drie broertjes worstelen zich door hun kinderjaren. Ze zijn elkaars beste vriend maar ook
elkaars grootste vijand. Ze houden tomatengevechten in de keuken, bouwen vliegers van afval en spelen verstoppertje
wanneer hun ouders ruzie maken. Het is niet eenvoudig in deze familie te overleven. De liefde tussen hun Puerto Ricaanse
vader en blanke moeder is hevig en bij vlagen destructief. Er heerst altijd chaos en het leven is wreed en fascinerend
tegelijk. Het jongste broertje neemt de lezer moeiteloos mee in hun turbulente bestaan. Maar gaandeweg verliest hij zijn

onbevangenheid en komt tot het besef dat hij zijn leven een radicale wending moet geven.
Allemaal willen we de hemel
Dec 25 2021 Jef droomt ervan om een held te worden, liefst samen met zijn beste vriend
Ward. Voor zijn zus Renée hoeft dat heldendom niet zo nodig. Zij heeft genoeg aan Ward, zijn hemelse saxofoonspel, en
zijn fluwelen blik. Maar het is 1943. Midden in de oorlog. Aan het oostfront wordt een bikkelharde strijd gevoerd tegen
de Russen. De Duitsers lijden er grote verliezen en hebben dringend dappere jongemannen nodig om hen bij te staan. Voor
de jongens een gedroomde kans om held te worden. Voor volk en vaderland. Voor een betere wereld. Ward vertrekt liever
vandaag dan morgen. Maar zo denkt lang niet iedereen er over. Een aangrijpend verhaal over oorlog in tijden van liefde,
en over de verwoestende keuzes waarvoor een oorlog mensen stelt. Winnaar van: - Gouden Uil Prijs voor de Jonge Lezer
2009 - Boekenleeuw 2009 - De Gouden Lijst 2009 - Nienke van Hichtumprijs 2009 - Lavki-Prijs 2011 - Een monumentaal boek
NRC Handelsblad - Een groot thema, onvergetelijk en verrassend uitgewerkt Groene Amsterdammer - Het gebeurt hoogstens
één keer in een decennium dat er een boek als dit wordt geschreven. Dagblad van het Noorden - Een prachtige roman Vrij
Nederland - Een prachtig verhaal [...]. Els Beerten doet geen moeite het de lezer al te eenvoudig te maken. Maar juist
dat zorgt ervoor dat het verhaal je regelrecht bij de strot grijpt en lange tijd niet meer loslaat. Het Parool Allemaal willen we de hemel is een gelaagde, ontroerende en knap geschreven roman over grote dilemmas in tijden van
oorlog. [...] Het heeft alles om een jeugdklassieker te worden: een zorgvuldig geconstrueerde plot, een gedurfd verhaal
en verrassend einde. De Standaard - Een klassiek noodlotsdrama van liefde en loyaliteit waar Shakespeare zich niet voor
geschaamd zou hebben. De Volkskrant
Liefde van A tot Z
Aug 09 2020 Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder
vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een
rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft
voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst
wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de
problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de
ziekte waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn
diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt
er een verzameling van wonderen en rariteiten.
Zij en ik
Oct 03 2022 Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de
mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg
vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn
Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En
haar ook. Jupiter 'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je liefhebt aan
een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke
oplossingen. Als het gaat om liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had
kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is om van iemand te houden.' Nic Stone over
Zij en ik
Ik Earl en de stervende Rachel
Nov 23 2021 De zeventienjarige Greg Gaines leidt een onzichtbaar bestaan op school en
dat bevalt hem prima. Hij heeft één vriend, Earl, met wie hij films maakt. Greg is de eerste om toe te geven dat de
films `fcking slecht' zijn, maar niemand krijgt ze toch te zien. Wanneer klasgenote Rachel leukemie blijkt te hebben,
wordt Greg door zijn moeder min of meer gedwongen Rachel bij te staan in deze moeilijke tijd. Greg voelt daar helemaal
niets voor, maar laat zich toch overhalen. Algauw gaat het bergafwaarts met Rachel en de kans op genezing lijkt met de
dag kleiner te worden. Greg en Earl besluiten een afscheidsfilm voor haar te maken. Het wordt De Slechtst Gemaakte Film
Aller Tijden, zoals Greg het zelf noemt, maar wel een van de aangrijpendste en indrukwekkendste ervaringen in het leven
van de drie jongvolwassenen.
Illegal
Nov 04 2022 In this timely and gripping novel, author Bettina Restrepo exposes the challenges of one girl’s
unique yet universal immigrant experience. This is an eye-opening look into the harrowing journey a family takes to
forge a more hopeful future. Nora is on a desperate journey far away from home. When her father leaves their beloved
Mexico in search of work, Nora stays behind. She fights to make sense of her loss while living in poverty—in wait of her
father’s return and a better day. When the letters and money stop coming, Nora decides that she and her mother must look
for him in Texas. After a frightening experience crossing the border, the two are all alone in a strange place. Nora
must find the strength to survive while aching for small comforts: friends, a new school, and her quinceañera. *
Booklist Top Ten First Novels for Youth * YALSA Quick Pick for Reluctant Young Adult Readers * Amelia Bloomer List *
TAYSHAS Reading List Pick *
De laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1
Apr 28 2022 Twee 17-jarige jongens, de een doodziek, de ander
vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele zomerweken op elkaar aangewezen.
Zeitoun Jan 14 2021 Terwijl orkaan Katrina New Orleans verwoestte, besloot Abdulrahman Zeitoun, een 47-jarige Amerikaan
van Syrische komaf, in de stad te blijven om zijn huis en zijn bedrijf te beschermen. In de dagen na de storm peddelt
hij in een tweedehands kano door de ondergelopen straten van New Orleans, deelt goederen uit en helpt waar hij kan. Een
week later, op 6 september 2005, verdwijnt hij plotseling. Wat is er met Zeitoun gebeurd?
Top secret
Feb 12 2021
Moose and Magpie
Jul 28 2019 Moose's friend Magpie tells jokes that help him find his way as he grows antlers,
migrates, and then loses his antlers. Includes facts about moose.
Creativity, inc.
Jun 26 2019 Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar
excellentie, een handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar het
hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee naar de story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en
laat zien hoe je een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de
animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Up en WALL-E hebben boxoffice records gevestigd en wonnen samen 27 Academy Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de inventieve
plots en de emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult Catmull de ideeën en
technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke omgeving gecreëerd met processen die
creativiteit beschermen en die ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze verkloten
het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als je er niet
naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te
geven. - Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar het veilig is voor anderen
om risico’s te nemen. - De kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De
communicatiestructuur van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar kunnen praten. Ga er niet vanuit dat algemene overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als iedereen aan boord is, kost het veel
energie om een groep in beweging te krijgen.
Codenaam Verity
Aug 21 2021 Kiss me, Hardy. Kiss me, quick. Het heroïsche verhaal over de bijzondere vriendschap tussen
twee meisjes in de Tweede Wereldoorlog. 11 oktober 1943. Een Brits spionagevliegtuig stort neer in bezet Frankrijk. Aan

boord zijn twee jonge vrouwen: een piloot en een spion. Een van hen wordt gevangengenomen, de ander zou kunnen
overleven. Wanneer Verity wordt gearresteerd door de Gestapo weet ze zeker dat haar leven voorbij is. Haar ondervragers
stellen haar voor een eenvoudige keuze: ze vertelt de nazi's alles wat ze weet of ze wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Om
tijd te rekken begint Verity te schrijven. Niet om los te laten wat ze weet, maar om vast te leggen wat ze heeft
meegemaakt. Hoe ze bevriend raakte met Maddie en waarom ze haar achterliet in het gestrande vliegtuig. Met elke streek
van haar pen vecht Verity voor haar leven.
De regels van het ciderhuis
Jun 30 2022 Dr. Wilbur Larch is arts, verloskundige en stichter van een weeshuis in St.
Cloud. Hij is ook aborteur en verslaafd aan ether. Voor de kinderen in St. Cloud’s is hij een heilige: hij zorgt ervoor
dat ze geadopteerd worden – een familie krijgen. Homer Wells is zijn favoriete wees. Toch hoopt dr. Larch dat Homer door
niemand geadopteerd wordt. Hij heeft andere plannen met hem. Maar Homer wordt verliefd en verlaat het weeshuis. Hij
jaagt een onmogelijke liefde na. Pas na de dood van Wilbur Larch weet Homer wat het doel is in zijn leven. ‘John Irving
is een van de beste verhalenvertellers van deze tijd.’ – Time ‘Een meesterstuk van vertelkunst.’ – The Boston Globe
‘Irvings romans zijn niet alleen pageturners. Zijn werk is doordrenkt van een diepe compassie met mensen en hun
zwakheden.’ – The Guardian
Wit konijn rode wolf
Jun 18 2021 Peter (17, ik-figuur), een wiskundig genie, heeft last van paniekaanvallen. Tijdens
zo'n aanval blijkt zijn moeder, een geniale wetenschapper, te zijn neergestoken en is Peters tweelingzus Anabel
spoorloos verdwenen. Peter komt terecht in een wereld vol spionnen en weet niet wie hij kan vertrouwen. Vanaf ca. 15
jaar. `
We keken allemaal op
Sep 02 2022 Wat doe je als je weet dat de aarde over twee maanden kan vergaan? Eliza, Peter, Anita
en Andy zitten in het laatste jaar van high school en hebben heel verschillende ideeën over het leven, de liefde,
vriendschap en de toekomst. Maar al die verschillen doen er opeens niet meer toe als er een komeet ontdekt wordt die de
aarde snel nadert. De kans dat de wereld vernietigd zal worden is ongeveer vijfenzestig procent. Iedereen heeft nog twee
maanden om wat van het leven te maken. Twee maanden om écht te leven. 'Wallach laat de spanning tussen de personages
stijgen en eindigt het verhaal met een schokkende climax.' Publishers Weekly
Scales of Captivity
May 30 2022 In Scales of Captivity, Mary Pat Brady traces the figure of the captive or cast-off
child in Latinx and Chicanx literature and art between chattel slavery’s final years and the mass deportations of the
twenty-first century. She shows how Latinx expressive practices expose how every rescaling of economic and military
power requires new modalities of capture, new ways to bracket and hedge life. Through readings of novels by Helena María
Viramontes, Oscar Casares, Lorraine López, Maceo Montoya, Reyna Grande, Daniel Peña, and others, Brady illustrates how
submerged captivities reveal the way mechanisms of constraint such as deportability ground institutional forms of
carceral modernity and how such practices scale relations by naturalizing the logic of scalar hierarchies underpinning
racial capitalism. By showing how representations of the captive child critique the entrenched logic undergirding
colonial power, Brady challenges racialized modes of citizenship while offering visions for living beyond borders.
Als honden huilen
Oct 23 2021 Cameron Wolfe woont nog thuis met zijn ouders, zijn broer Ruben en zijn zus Sarah.
Cameron kijkt op tegen zijn broer, die elke week een nieuwe vriendin lijkt te hebben. Als Octavia haar intrede doet in
huize Wolfe, begrijpt Cameron niet hoe zijn broer zo'n lief meisje heeft kunnen inpalmen. Maar als Ruben haar dumpt,
krijgt Cameron zijn kans. Octavia geeft hem de moed de confrontatie aan te gaan met zichzelf en zijn demonen. Tegenover
haar wil hij bewijzen dat er niets mooiers is dan een underdog die opkomt voor zichzelf...
Hallo Nu Mar 28 2022 Ontdek een onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo nu van literair talent Jenny Valentine In
Hallo nu vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door het vuur, Gebroken soep, Op zoek naar Violet Park) een
onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze liefde. Het leven van Jude staat op z’n kop wanneer haar moeder haar baan
verliest. Ze verhuizen naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe huis moeten delen met een rare oude man.
Meer dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaatst. Dan verschijnt de ongelooflijk knappe Novo opeens in het dorp. Novo
is anders, magisch. Hij is een tijdreiziger en weet maar al te goed dat ‘nu’ vergankelijk is en dat je niet te veel
energie in een moment moet steken. Jude en Novo krijgen een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis en worden
ze geconfronteerd met een onmogelijke vraag: hoeveel zijn ze bereid op te offeren voor de liefde? Jenny Valentine
schrijft spraakmakende coming-of-ageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde prijzen, waaronder de Guardian
Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam Noorduijn, NRC Handelsblad
Beautiful Boy
Mar 04 2020 Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist
David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer
inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs,
afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert
los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
The Only Road
Sep 21 2021 PURA BELPRÉ HONOR BOOK ALA NOTABLE BOOK “An important, must-have addition to the growing body
of literature with immigrant themes.” —School Library Journal (starred review) Twelve-year-old Jaime makes the
treacherous and life-changing journey from his home in Guatemala to live with his older brother in the United States in
this “powerful and timely” (Booklist, starred review) middle grade novel. Jaime is sitting on his bed drawing when he
hears a scream. Instantly, he knows: Miguel, his cousin and best friend, is dead. Everyone in Jaime’s small town in
Guatemala knows someone who has been killed by the Alphas, a powerful gang that’s known for violence and drug
trafficking. Anyone who refuses to work for them is hurt or killed—like Miguel. With Miguel gone, Jaime fears that he is
next. There’s only one choice: accompanied by his cousin Ángela, Jaime must flee his home to live with his older brother
in New Mexico. Inspired by true events, The Only Road is an individual story of a boy who feels that leaving his home
and risking everything is his only chance for a better life. The story is “told with heartbreaking honesty,” Booklist
raved, and “will bring readers face to face with the harsh realities immigrants go through in the hope of finding a
better, safer life, and it will likely cause them to reflect on what it means to be human.”
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