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Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de
wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar
e.o.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als
toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een
gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en
wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat.
Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond
eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze
met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk
in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
verschijning met lof overladen, maar commercieel succes
bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter
een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft
invloed op de moderne literatuur.
David is een stille jongen met een voorliefde voor
sneeuwkristallen. In zijn jeugd droomt hij al van
gebeurtenissen die later werkelijkheid worden. Op zijn
tweeëndertigste ontmoet hij Sandy. Ze trouwen en gaan in
Ohio wonen waar Sandy bevalt van een dochter, Grace.
Wanneer David droomt dat Grace zal verdrinken, verlaat hij
zijn gezin en reist naar de andere kant van de wereld. Vele
jaren gaan voorbij. Heeft Sandy hem inmiddels vergeven?
Zou Grace nog leven?
Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een
bloedige burgeroorlog geteisterde Sierra Leone. Als haar
vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder aan
ondervoeding sterft, wordt Michaela in een weeshuis
geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de witte
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vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en mishandeld,
totdat een Amerikaans echtpaar haar op vierjarige leeftijd
adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben: ballerina
worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet
en laten haar les nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en
vecht zich in de harde en door vooroordelen gekenmerkte
wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me
duivelskind vertelt op indrukwekkende wijze hoe Michaela
DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina.
'Een van de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.'
Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal, waar mijn hart van opleeft
en tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een
getalenteerde, gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat
een schitterend verhaal. Net een sprookje. Ongelooflijk!'
Magali Messac, ballerina en Michaela's grote voorbeeld
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was,
schreef de oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de
vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die
vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en
tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die
tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar
betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen.
Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld
medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden
vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet
niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft
een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te
snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12
jaar.

Staar: Reading Warm Ups and Test Practice
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G4Staar Practice
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 Marie-Laure 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 SaintMalo terecht, waar zijn verhaal en dat van MarieLaure 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
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'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The
Times
Designed specifically for Texas STAAR Reading
Program. Book contains 10 Warm-Ups that feature
guided instruction, 4 Practice Tests.
Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our
community through provocative writing, authoritative
reporting, and superlative design that illuminate the
people, the issues, the trends, and the events that define
our city. The magazine informs, challenges, and
entertains our readers each month while helping them
make intelligent choices, not only about what they do
and where they go, but what they think about matters of
importance to the community and the region. Atlanta
magazine’s editorial mission is to engage our
community through provocative writing, authoritative
reporting, and superlative design that illuminate the
people, the issues, the trends, and the events that define
our city. The magazine informs, challenges, and
entertains our readers each month while helping them
make intelligent choices, not only about what they do
and where they go, but what they think about matters of
importance to the community and the region.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten
door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak
maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen
door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een
samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt
waarin ze woont geeft een groot contrast met de school
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waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee
werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken
krijgt een hoge prijs.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke
meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika
met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de
achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het
migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad,
die, net als duizenden andere kleine boeren en
landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het
westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of
in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse
hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen
vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens
menselijk, groots en met een geweldige morele visie te
beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang
op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de
menselijke geest is.
Includes authors, titles, subjects.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal
mensen in een klein dorpje op het platteland van New
England aan het begin van de twintigste eeuw. De
verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar
geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen.
Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan,
zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op
fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in
1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith
Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster
en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs
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werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of
Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een
aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan
ook het reilen en zeilen van de upper class.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in
onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.
De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van
Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van
Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn
gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie
zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer
herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep
van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding
van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig
blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
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