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Sally-Ann en haar vriendinnen terroriseren op school hun klasgenoten. Samen met haar vriendje Angus en de kinderen
uit haar klas probeert Lucy hen een halt toe te roepen.
CXC Study Guide: Caribbean History for CSEC®Oxford University Press - Children
De zestienjarige Chanda Kabelo woont in een Afrikaans stadje met haar moeder, zusje en broertje. Chandas jongste zusje is pasgeleden
gestorven. Niet lang daarna wordt Chandas moeder ook ziek. Chanda neemt de taken van haar moeder over en maakt zich steeds meer
zorgen. De buurt roddelt en Chanda heeft vaak het idee dat ze er helemaal alleen voor staat. Ook omdat ze het gevoel heeft dat er een groot
probleem bestaat, waar niemand over wil praten en waarop een groot taboe rust. Chanda begint een zware strijd. Voor zichzelf, voor haar
familie en voor een betere toekomst. Wanneer aids geen ver-van-je-bedshow is, maar een sinister, onzichtbaar gif dat je familie bedreigt, je
in je slaap achtervolgt, je hart breekt en je toekomst vertroebelt, hoe leer je dan op te groeien met liefde en moed? Dit boek schudt je wakker,
opent je ogen en laat zien hoe leven met aids echt is. Een must-read!
Developed exclusively with the Caribbean Examinations Council, this Study Guide will provide you with the support to maximise your
performance in CSEC Geography. Written by a team of experts in the syllabus and the examination, this Study Guide covers all the essential
information in an easy-to-use double page spread format. Each topic begins with key learning outcomes and contains a range of features to
enhance your study of the subject.

For CXC students who want to prepare fully for their exams, CXC Study Guides are a series of titles that provide students with
additional support to pass the exam. CXC Study Guides are a unique product that have been written by experienced examiners at
CXC and carry the board's exclusive branding.
Een verliefde jonge vrouw verwerkt haar gevoelens in de magische gerechten die ze maakt voor haar onbereikbare geliefde
Mexico, 1910. Op een haciënda woont Mama Elena met haar drie dochters Tita, Rosaura en Gertrudis. Door de familietraditie
veroordeeld ongehuwd te blijven, kan Tita haar gevoelens alleen uiten door de uitzonderlijke maaltijden die ze bereidt. Met
onverwachte gevolgen: als Tita’s geliefde Pedro trouwt met haar jongste zus, veroorzaken haar tranen in de bruidstaart een
catastrofe op het huwelijksfeest, en haar oudste zus stort zich na het eten van Tita’s gestoofde kwartels in de armen van een
revolutionair. De levens en liefdes van de drie zussen worden op weergaloze wijze beschreven in deze warmbloedige
liefdesroman, die de harten veroverde van lezers over de hele wereld. Rode rozen en tortilla’s verhaalt op hartstochtelijke wijze
over onbereikbare liefde, vurige passie en pittige Mexicaanse gerechten. De pers over Rode rozen en tortilla’s ‘Wegdromen bij
een prachtig mooi verhaal en genieten van de lekkerste recepten.’ Flair ‘Rode rozen en tortilla’s is een van de bekendste
culinaire romans. En terecht!’ Foodies ‘De verrukkelijkste roman sinds tijden. Een origineel gegeven, vermengd met een flinke
scheut passie en magie, levert een voortreffelijk boek op!’ Cosmopolitan ‘Een lief, teder en sprookjesachtig boek.’ Hebban.nl
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