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Lockie Leonard, a thirteen-year-old Australian surfer, moves to a new town and befriends Egg, a long-haired Metal Head, while trying to save
the local harbor from being buried in industrial waste.
Booklist Top of the List Reference Source The heir and successor to Eric Partridge's brilliant magnum opus, The Dictionary of Slang and
Unconventional English, this two-volume New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English is the definitive record of post WWII
slang. Containing over 60,000 entries, this new edition of the authoritative work on slang details the slang and unconventional English of the
English-speaking world since 1945, and through the first decade of the new millennium, with the same thorough, intense, and lively
scholarship that characterized Partridge's own work. Unique, exciting and, at times, hilariously shocking, key features include: unprecedented
coverage of World English, with equal prominence given to American and British English slang, and entries included from Australia, New
Zealand, Canada, India, South Africa, Ireland, and the Caribbean emphasis on post-World War II slang and unconventional English published
sources given for each entry, often including an early or significant example of the term’s use in print. hundreds of thousands of citations
from popular literature, newspapers, magazines, movies, and songs illustrating usage of the headwords dating information for each headword
in the tradition of Partridge, commentary on the term’s origins and meaning New to this edition: A new preface noting slang trends of the last
five years Over 1,000 new entries from the US, UK and Australia New terms from the language of social networking Many entries now
revised to include new dating, new citations from written sources and new glosses The New Partridge Dictionary of Slang and
Unconventional English is a spectacular resource infused with humour and learning – it’s rude, it’s delightful, and it’s a prize for anyone with
a love of language. In addition to this hard back two volume set, The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English will also
be the first slang dictionary available on-line, giving readers unprecedented access to the rich world of slang. For details, including hardback
plus on-line bundle offers, please visit www.partridgeslangonline.com
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een jonge, blonde en sexy personal trainer. Ze spaart voor haar eigen studio
en laat het wilde LA-leventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle regisseur. Ryan
is getrouwd, maar valt als een blok voor Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een toekomst met de vrouw van zijn
dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen… Jackie Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills
en kent het leven van de rich & famous als geen ander.
Using these questions as a stimulus to follow a path of questioning as you read Lockie Leonard, Human Torpedo. Read critically to gain a
better understanding of the novel Lockie Leonard, Human Torpedo written by Tim Winton. The name of this study guide is Frequency
because it is hoped that you will be able to get onto the right frequency to be able to better engage in a critical analysis of the visual text as
required by the Board of Studies of your Province, State and Country.
Zoe Fleming is helemaal niet op zoek naar avontuur wanneer ze besluit een advertentie te zetten. En ze zoekt ook geen man of minnaar of
vader voor haar zoontje. Ze zoekt gewoon een huurder, meer niet. Waarom maakt haar fantasie dan overuren vanaf het moment waarop
sexy J. Cooper McKinnon zich als gegadigde bij haar meldt? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

This work offers parents, educators, and librarians a practical guide to discovering the ways gender identities are constructed
through literacy practices, providing recommendations for addressing gender inequities in schools and in the community at large.
This volume brings together teachers, teacher educators, creative writers and literary scholars in a joint inquiry that takes a fresh
look at what it means to teach Australian literature. The essays assembled in this volume transcend the divisions that have
sometimes marred debates about the place of Australian literature in the school curriculum.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
In een eenvoudig vissersdorpje in het westen van Australië vinden een man en een vrouw, die beiden een pijnlijk verleden
hebben, troost bij elkaar.
The International Baccalaureate Primary Years Programme stands in a proud tradition of reflective educators incorporating best
practice into international schools. For the PYP to maintain relevance in education today, inquiry has to be rethought, refreshed
and reapplied. Taking the PYP Forward does exactly that. Raising many questions and recognising the new challenges facing
educators, this collaborative work brings together voices from both within and outside of the PYP.
Een Australisch echtpaar is van plan zich te vestigen in een huisje in Ierland. Als de vrouw naar Australië gaat om een en ander te regelen,
keert ze echter niet meer terug.
'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin tussen de stammen op de heuvel
door op hem en hult hem in een oranje nevel; hij is onscherp alsof ik hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust geworden dat hij een
indringer was: de hut, de omheining, de vuren en de paden waren schendingen. Hij wil er een eind aan maken, hij wil de grenzen uitwissen,
hij wil dat het bos weer overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een Canadese vrouw gaat
op zoek naar haar vader, die spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar vader, maar ook
een zoektocht naar zichzelf. Boven water is een fenomenaal verhaal over rouw, verlies en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp
proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Met haar talloze romans,
gedichten en verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De blinde
huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de Vries, De
Groene Amsterdammer 'Een van de belangrijkste romans van de twintigste eeuw.' The New York Times
Students looking for a greater understanding of cultures outside the United States often turn to works of fiction. The 2,875 titles from more
than 150 countries are in this reference work. Arranged by country, each entry provides author, publication data, grade designation, and a
concise description. Most books have been published since 1965, though many classics are included.
Twee gezinnen delen een vervallen huis in een Australische stad: de Pickles zijn geboren verliezers terwijl de Lambs hard werken om van
hun leven iets te maken.
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij
kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode
vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...

"Excellent coverage...essential to worldwide bibliographic coverage."--American Reference Books Annual. This comprehensive
reference provides current finding & ordering information on more than 123,000 in-print books published in Australia. You'll also
find brief profiles of more than 12,000 publishers & distributors whose titles are represented, as well as information on trade
associations, local agents of overseas publishers, literary awards, & more. From Thorpe.
Vol. for 1963 includes section Current Australian serials; a subject list.
Entry includes attestations of the head word's or phrase's usage, usually in the form of a quotation. Annotation ©2006 Book News,
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Inc., Portland, OR (booknews.com).
Frequency Study Guide Winton's : Lockie Leonard, Human TorpedoLulu Press, Inc
"This book explores various learning mediums and their consequences within a classroom context to synchronize understanding
within the schooling fields"--Provided by publisher.
De fenomenale voorganger van De rattenlijn over de oorsprong van genocide en misdaden tegen de menselijkheid 'Een monumentale
prestatie […] een ingrijpend persoonlijk verslag over de oorsprong van misdaden tegen de menselijkheid en genocide, verteld met liefde,
woede en precisie.' John le Carré Als mensenrechtenadvocaat Philippe Sands wordt uitgenodigd om een college te geven in de WestOekraïense stad Lviv, ontdekt hij een reeks buitengewone historische toevalligheden. Dit is het begin van een speurtocht die hem de halve
wereld over zal voeren op zoek naar de oorsprong van het internationaal recht en zijn eigen geheime familiegeschiedenis, beginnend en
eindigend met de laatste dag van de Neurenbergprocessen. Drie mannen vormden de leidraad voor Sands' zoektocht:
mensenrechtenadvocaten Raphael Lemkin en Hersch Lauterpacht, de grondleggers van de begrippen 'genocide' en 'misdaden tegen de
menselijkheid', en Hans Frank, Hitlers advocaat en leider van de nazibezetting in Polen. Het resultaat is een indrukwekkend boek dat laat
zien hoe de wereld na de Tweede Wereldoorlog op juridisch gebied worstelde met iets overweldigends als massamoord. 'Al met al een
onontwarbaar mengsel van grote en kleine geschiedenis, een magistraal voorbeeld van naspeurwerk, van minimalistische details die door
grote vasthoudendheid een totaalbeeld opleveren van een ontluisterend noodlot … dat je als lezer dagenlang in zijn ban houdt.' Cees
Nooteboom, De Groene Amsterdammer 'Voor wie wil weten welke rol het Haagse Internationale Strafhof vervult, is Sands’ boek niet te
versmaden.' Trouw Over De rattenlijn: 'Het resultaat is een rijkgeschakeerd verhaal met personages die volop tot de verbeelding spreken.'
••••• NRC Handelsblad
In Monsterlijke mythes worden oude legendes verteld, variërend van klassieke mythologie tot een Keltisch verhaal tot een verhaal van de
Incas. Anthony Horowitz hield altijd al van mythes en legendes, maar vond de verhalen vroeger wel een beetje saai beschreven. Ze bevatten
niet genoeg humor en niet genoeg bloed. Het leek een beetje op rondlopen in een museum, kijkend naar stoffige relikwieën achter glas met
overal bordjes NIET AANRAKEN. Horowitz vertelt in Monsterlijke mythes de bekende en minder bekende legendes zó spannend, dat ze ook
voor de jeugd tot leven komen. Lees nu de bloedspannende versies van onder andere Het raadsel van de Sfinx (Oude Grieken), Romulus en
Remus (Romeinen), Geriguiaguiatugo (Bororo Indianen), Het gespikkelde ei (Cheyenne Indianen) en De wasvrouw (Kelten).
Henni schrijft een spannend boek over de nieuwe criminele buren en wat er verder bij haar in de straat gebeurt. Vanaf ca. 10 jaar.
Reviews more than 1800 classic and contemporary young adult books, identifies teenagers' interests and best book selections, and provides
guidelines for creating reading lists of both young adult and suitable adult literature.
Griezels en geesten pas op! Lockwood & Co is terug! Dankzij hun spectaculaire succes met de Schreeuwende Wenteltrap is Lockwood & Co
nu een van de meest gevraagde bureaus voor paranormaal onderzoek in Londen. Hun nieuwe zaak begint op een geplaagd kerkhof, waar de
ijzeren grafkist van een sinistere arts wordt opgegraven. Zoals gewoonlijk is Lockwood vol vertrouwen over de afloop. En zoals gewoonlijk
gaat alles fout: er komt een huiveringwekkende geest vrij en er wordt een raadselachtig, magisch voorwerp uit de kist gestolen. Anthony,
George en Lucy moeten het object terugvinden voor de verwoestende krachten ervan worden ontketend. Het is een race tegen de klok
waarbij ze op de hielen worden gezeten door hun gehate rivalen van Bureau Fittes. Lukt het ze het complot te onthullen? Jonathan Stroud is
een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. De Fluisterende Schedel is het tweede deel in de
Lockwood & Co-serie. ‘Stroud is geniaal! Zet maar op je need-to-read-lijst!’ Rick Riordan, auteur van de Percy Jackson-boeken.
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