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The Whole Business With Kiffo And
The Pitbull
Een 15-jarig meisje deelt haar hartsgeheimen met
een nieuwe correspondentievriendin nu haar moeder
het te druk heeft, haar vader in Canada woont en
haar vriendin is weggelopen.
When Calma and Kiffo see their new teacher, aka
The Pit Bull, involved in strange late-night goings-on
they can think only one thing: Drug Deal Going
Down So they decide to stake out her home, tail her
on the motorbike, and get some serious
evidence...This story is full of surprises and displays
some very real moments of poignancy and sadness,
as well as scene after scene of uproariously funny
moments. You just have to read the first few pages
to realise how sensationally funny and gifted Barry
is.
Het potlood praatte zachtjes tegen me terwijl ik
tekende. Ze zei: Ik ben je vriendin tot in de
eeuwigheid. Ik vroeg: Wat is eeuwigheid? Potlood
antwoordde: Waar geen muren of vloeren zijn. Waar
het licht is en je de muziek van de wind kunt horen.
Een kind wordt door haar strenggelovige ouders in
huis gevangengehouden. Hester heeft nog nooit met
een ander kind gesproken of de buitenwereld
gezien. Haar enige bezit is een geïllustreerde
kinderbijbel, en de beeldspraak daaruit vormt het
enige houvast waarmee ze op poëtische wijze grip
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krijgt op de wereld. Haar vriendjes zijn Kat, lepel,
deur, knop, bezem en boom, die haar soms vertellen
wat ze moet doen. Op een dag zegt knop tegen
Hester: Draai me om draai me om, en ze vindt de
weg naar het verboden buiten.
Covers individuals ranging from established award
winners to authors and illustrators who are just
beginning their careers. Entries cover: personal life,
career, writings and works in progress, adaptations,
additional sources, and photographs.
Pan blinked. Something strange was happening to
her mind and body. She felt relaxed, but at the same
time, acutely aware of everything. She remembered
the Professor's words: she was the cause of the
destruction of humanity. And she felt the truth of
those words. Pandora Jones's problems appear
insurmountable. She must convince her team that
nothing is as it seems and that they must escape
and expose The School to save the world from the
plague she unwittingly inflicted on it. The only things
Pan has on her side are her gift of intuition, and her
belief in the people she cares about. But with the
clock ticking, can she find a way to stop the plague,
and should she do it at any cost? Pan and her
friends face off against the might of The School as
the final pieces fall into place in the hugely
compelling Pandora Jones series.
Ten tijde van de Franse Revolutie helpt Yann, een
zigeunerzoon met magische gaven, edellieden
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vluchten naar Engeland. Als zijn geliefde Sido wordt
ontvoerd, doet hij er alles aan om haar te redden.
Vanaf ca. 12 jaar.
Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de
elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw
leven begint, denkt Aubrey alles te hebben wat ze
nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis.
Ze kan niet praten over wat er is gebeurd. Ze kan er
alleen over schrijven, ook al leest niemand de
brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en
nieuwe vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en
gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens
te uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend,
dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
Candice Phee wants to bring light and laughter to
those around her, and somehow she succeeds
despite the bizarre mix-ups and the confusion she
effortlessly creates. An uplifting comedy-drama from
award-winning author, Barry Jonsberg. This isn't just
about me. It's also about the other people in my life my mother, my father, my dead sister Sky, my
penpal Denille, Rich Uncle Brian, Earth-Pig Fish and
Douglas Benson From Another Dimension. These
are people [with the exception of Earth-Pig Fish, who
is a fish] who have shaped me, made me what I am.
I cannot recount my life without recounting elements
of theirs. This is a big task, but I am confident I am
up to it. Introducing Candice Phee: twelve years old,
hilariously honest and a little ... odd. But she has a
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big heart, the very best of intentions and an
unwavering determination to ensure everyone is
happy. So she sets about trying to 'fix' all the
problems of all the people [and pets] in her life.
Laugh-out-loud funny and wonderfully touching, My
Life as an Alphabet is a delightful novel about an
unusual girl who goes to great lengths to bring love
and laughter into the lives of everyone she cares
about.
Een tienermeisje begint net aan een nieuwe school
als haar moeder in een langdurige depressie terecht
komt.
The Whole Business with Kiffo and the PitbullAllen &
Unwin
'Where do I start in explaining how much I loved this
hilariously quirky and moving story with its beautiful,
fractured gem of a narrator? How about A is for
Awesome.' - Michael Gerard Bauer This isn't just
about me. It's also about the other people in my life my mother, my father, my dead sister Sky, my
penpal Denille, Rich Uncle Brian, Earth-Pig Fish and
Douglas Benson From Another Dimension. These
are people [with the exception of Earth-Pig Fish, who
is a fish] who have shaped me, made me what I am.
I cannot recount my life without recounting elements
of theirs. This is a big task, but I am confident I am
up to it. Introducing Candice Phee: twelve years old,
hilariously honest and a little ... odd. But she has a
big heart, the very best of intentions and an
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unwavering determination to ensure everyone is
happy. So she sets about trying to 'fix' all the
problems of all the people [and pets] in her life.
Laugh-out-loud funny and wonderfully touching, H is
for Happiness is the film based on Barry Jonsberg's
award-winning novel My Life as an Alphabet.
Begin 2017 kijkt heel Europa met verbazing naar de
snelle opkomst en verkiezing van de 39-jarige
Emmanuel Macron en zijn nieuwe beweging En
Marche! Wie is deze ex-bankier die werd verkozen
tot de nieuwe Franse president? Al vanaf zijn
kindertijd wordt Macron als een nieuwe 'Petit Prince'
beschouwd. Telkens opnieuw wordt hij door
anderen, waaronder zijn meerderen, bewonderd en
aangemoedigd. Vaak is hij hun in intellectueel
opzicht de baas. De overgang van de
presidentskandidaatmet zijn lieve, engelachtige
glimlach naar de president met zijn onbuigzame blik
en krachtig taalgebruik verloopt even vlot als
resoluut. Journaliste Anne Fulda biedt in dit boek
een intiem en uniek portret van deze atypische Don
Juan. Ze schetst een beeld van een man met grote
vastberadenheid, een haast onmerkbaar
superioriteitsgevoel, een onwrikbaar vertrouwen in
zijn lotsbestemming en een even diep als goed
gecamoufleerd egocentrisme. Nu hij een reeks
ingrijpende hervormingen wil doorvoeren keldert zijn
populariteit. Gaat hij zijn beloften aan zijn land en
aan Europa waarmaken?
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Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de
gruwel van de oorlog en de onmogelijkheid van de
liefde Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans
krijgsgevangenenkamp aan de Birma-Siam
Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts
Dorrigo Evans achtervolgd door een vroegere
liefdesaffaire met Amy, de jonge vrouw van zijn oom.
Terwijl hij knokt om zijn manschappen van
uithongering, cholera en andere wreedheden te
redden, krijgt hij een brief die zijn leven voor altijd zal
veranderen.De smalle weg naar het verre noorden is
een gruwelijk mooi coming-of-ageverhaal, niet alleen
over de onmenselijkheden en de verschrikkingen
van de oorlog, maar ook over de liefde in al haar
vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld die
hunkert naar passie en erkenning, alleen maar om
erachter te komen wat hij verloren heeft.
De families in het rooskleurige Stonewood Heights
lijken nette mensen, maar ook zij kampen met
ongepast gedonder. Ruth geeft als gescheiden
moeder seksuele voorlichting op de middelbare
school in het dorp, maar niet op de conservatieve
manier dat het schoolhoofd graag zou zien. Ze leert
de kinderen dat seks leuk is en dat ze zich hier niet
voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict
met de voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt
haar niet, maar de levens van de twee raken toch
met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in ‘Lessen van
onthouding’ op satirische wijze het verhaal van alle
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weggedrongen taboes die heersen onder keurige
families. Tom Perrotta (1961) is een
gerenommeerde schrijver en scenarioschrijver uit de
Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn
romans ‘Election’ (1998), ‘Brave huisvaders’
(2006), ‘The Leftovers’ (2015) en ‘Lessen in
onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd
met niemand minder dan Matthew Broderick en
Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook ‘Little
Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de
actrices Kate Winslet en Jennifer Connelly. Perrotta
heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was
genomineerd voor een Academy Award. ‘The
Leftovers’ is uitgebracht als serie op HBO waar
Perrotta zelf aan meewerkte.
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat
Thich Nhat Hanh zien dat mindful communiceren
bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig
communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf
en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor
is het nodig dat je opmerkzaam bent en bewust
ademt. Mindful communiceren verzacht pijn en
lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert
momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige
communicatie werkt helend in relaties, op de
werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo
communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Noord-IJsland, 1829. Agnes Magnúsdóttir wordt
schuldig bevonden aan de moord op twee mannen.
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Ze wordt in afwachting van haar executie
ondergebracht op de boerderij van Jón Jónsson en
zijn gezin. De familie is geschokt dat zij een
moordenaar in hun midden moet dulden en vermijdt
elk contact. De enige die met haar praat is Tóti, een
jonge priester die aangewezen is om Agnes te
bekeren voor haar dood. Naarmate het jaar vordert
en het harde leven hen dwingt samen te werken,
went de familie langzaam aan haar aanwezigheid,
en op een koude winternacht begint Agnes
fluisterend haar verhaal. De laatste rituelen is
gebaseerd op een ware gebeurtenis. Hannah Kent
beschrijft in kristalhelder proza het harde leven in
IJsland, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor het
overweldigende landschap.
Silvano is rijk, jong en knap. Hij geniet van het leven en
maakt zich weinig zorgen. Dat kan Chiara niet zeggen.
Haar familie is arm en ze moet hard werken voor de
kost. De levens van Chiara en Silvano zouden elkaar
nooit gekruist hebben als het lot hun niet tartte. Silvanos
leven verandert drastisch als hij wordt beschuldigd van
een moord die hij niet heeft gepleegd. Chiara wordt
verstoten door haar familie. Beiden zoeken onderdak en
bescherming in hetzelfde klooster. Het kloosterleven valt
hun zwaar, en het besef dat ze er allebei niet echt thuis
horen, vormt het begin van een hechte vriendschap. Dan
wordt het rustige kloosterleven ruw opgeschrikt door een
serie moorden: drie broeders vinden een vreselijke dood.
Silvano en Chiara klampen zich aan elkaar vast in de
neerwaartse spiraal van dood en angst. Tegelijkertijd
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moeten ze proberen om de bloedige misdaden op te
lossen en Silvanos onschuld te bewijzen.
Het was niet van mij. Ik had het niet laten vallen, maar
de jongen zei van wel. Hij stond daar met zon ik-weethet-gewoon-zeker gezicht. Ik lachte erom, maar
vanbinnen voelde ik me een idioot. Ik had geen idee dat
er iets belangrijks was gebeurd. Bij Rowan Clark thuis is
niets zoals het zou moeten zijn. Haar oudere broer Jack
is verongelukt, haar vader is vertrokken en haar moeder
is sindsdien zwaar depressief. Rowan probeert zo goed
als het gaat voor haar jongere zusje te zorgen, en voor
de buitenwereld verborgen te houden dat alles verkeerd
gaat. Maar dat lukt steeds minder goed. Wanneer ze op
een dag in de supermarkt in de rij staat, tikt een
onbekende jongen op haar rug. Hij geeft haar een
negatief, dat ze volgens hem heeft laten vallen. Rowan
weet van niets, maar neemt de foto uiteindelijk toch aan,
omdat ze geen opschudding in de supermarkt wil
veroorzaken. Op de foto ziet ze vaag een wijdopen
mond. Wanneer de foto wordt afgedrukt, schrikt Rowan:
op de foto staat haar overleden broer Jack, breed
lachend. Rowan gaat op zoek naar de jongen die haar
het negatief gaf. Hij leert haar om weer van het leven te
genieten. Jenny Valentine is in haar jeugd om de twee
jaar verhuisd. Ze studeerde Engelse Literatuur en heeft
veel verschillende banen gehad. Ze is getrouwd met een
singer/songwriter en heeft twee kinderen. Haar debuut
Op zoek naar Violet Park werd bekroond met de
Guardian Childrens Fiction Prize.
Calma Harrison is in love. Not just with herself, but also
with the handsome checkout guy at Crazi-Cheep. But
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when Calma gets a job at Crazi-Cheep, her cynical
approach to customer service makes headlines. And
then there's the small matter of the rest of her life, which
is fast falling apart: her absent father turns up
unexpectedly and wants to 'talk'; her mother, The Fridge,
is keeping secrets; and her new best friend, Vanessa, is
hiding something horrible. Fearing the worst for her
family and friends, Calma knows the only sure way to
shape events is direct, personal intervention... It's not all
about YOU, Calma! is a bold and witty novel about
friendship, loyalty and acting on impulse.
Deel drie in de populaire serie over Harriet Manners,
zelfverklaarde geek. Harriet weet een hoop. Dat New
York de dichtstbevolkte stad in de Verenigde Staten is
bijvoorbeeld. En dat 1 op de 38 mensen in de VS er
woont. Maar ze weet absoluut niets over modellenwerk
in de Big Apple. Zal ze, samen met haar familie, wel
kunnen aarden in de States? En hoe wordt een mens
`een merk? Dat is namelijk wat ze moet worden, als ze
de modellen in New York mag geloven. Haar leven wordt
helemaal één groot vraagteken wanneer ze wordt
bedolven onder grootse en romantische gebaren maar
niet die van haar vriendje
Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de
waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor zal
vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer
alles over de eerdere levens van de belangrijkste
personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om
Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de
middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant
van Arriane, vraagt Arrianes liefde Aleksandr haar
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hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven
Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag.
In de epiloog komen alle karakters samen.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Game theory has brought me to this point and I must
follow where it leads. Even though this is not a game.
Jamie is a sixteen-year-old maths whiz. Summerlee, his
older sister, is in the grip of a wild phase. Tensions at
home run high. When Summerlee wins a 7.5-milliondollar lottery, she cuts all ties with her family. But money
can cause trouble - big trouble. And when Jamie's
younger sister Phoebe is kidnapped for a ransom, the
family faces a crisis almost too painful to bear. Jamie
thinks he can use game theory - the strategy of
predicting an opponent's actions - to get Phoebe back.
But can he outfox the kidnapper? Or is he putting his
own and his sister's life at risk? A brilliant, page-turning
novel from a superb storyteller.
When sixteen-year-old Carly interviews feisty ninetythree-year-old Leah for her local history project, a
friendship blossoms as Leah shares the story of her
isolated early life on a farm and her unique friendship
with a boy named Adam.

Vijf vrouwen in de Australische outback starten een
leesclub. Maandelijks overbruggen ze de onmetelijke
afstanden die hen scheiden. Daarmee onstaan
vriendschappen die hun levens zullen veranderen.
Echte vriendschap laat zich niet tegenhouden door
een paar honderd kilometer afstand, bewijzen de vijf
vrouwen in ‘De leesclub aan het einde van de
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wereld’ van Sophie Green. In de Australische
outback wordt het leven beheerst door twee
seizoenen: de maanden waarin het regent en de
maanden waarin de droogte heerst. Het bestaan op
de uitgestrekte boerderijen is hard, en geïsoleerd.
Het is 1978, en er bestaan nog geen mobiele
telefoons of internet. De bewoners van deze weidse
maar onverzoenlijke wereld zijn op zichzelf
aangewezen. Sybil ziet hoe haar schoondochter
Kate worstelt met de eenzaamheid, en samen met
haar oudste vriendin Rita smeedt ze een plan: een
leesclub. De Amerikaanse Della, die op een
naburige boerderij werkt, en Sallyanne, die in het
stadje ‘verderop’ – ruim een uur rijden – woont,
maken de groep compleet. Twee keer per jaar
overbruggen vijf vrouwen de immense afstanden die
hen scheiden om samen een boek te bespreken –
en daarmee ontstaan vriendschappen die hun
levens zullen veranderen. ‘Het ideale boek om mee
op de bank te kruipen voor een fijne avond thuis.’
Hello ‘Een heerlijk en warm verhaal, ontzettend
sfeervol geschreven.’ Sunday Mirror
A free trip to the Northern Territory! Sounds good,
thinks Marcus ('Mucus' to his sister Rose). But
mayhem is not far away. The second hilarious
adventure of Blacky the masterspy, Marcus the
animal-rights activist and Dyl the disaster. Fastpaced comedy-adventure from award-winning author
Barry Jonsberg.
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From the author of The Whole Business with Kiffo
and the Pitbull and It's not all about YOU, Calma
comes an intense, confrontational and unforgettable
novel that challenges our assumptions about
bullying, coping strategies and mental health.
Michael Terny is the fat boy. He's at his seventh
school in four years and he knows that even if he
keeps his head down, he can't change the script. He
will be ridiculed and laughed at and pushed around.
But Michael has a powerful secret that allows him to
escape to a safe place, and everything changes
when he makes a new friend. Now he can make
plans to exact his revenge. But will revenge have a
price?
An ugly dog named Blacky and an eleven-year old
boy go on a mission to rescue God, a sicky pygmy
bearded dragon, from the local pet store.
After terrorizing their English teacher into leaving,
Kiffo's tenth grade class finds a challenge in their
new teacher.
My name is Holly Holley and I have given up
routines. Holly hates her name, her looks and her
life. She isn't in with the right crowd and she has little
hope of dating the gorgeous Raph McDonald. With
Cassie staying, she has to move out of her bedroom
into the tiny, smelly spare room, and she feels her
life couldn't be more unfair. So when Demi, the
coolest girl in school, invites Holly on a make-over
shopping spree, she jumps at the chance. Even
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Cass can see that Holly is stretching her wings. But
will she fly or fall? Before long Holly learns that
appearances can be deceptive and friendship can
blossom in unexpected places ... 'I LOVED it. And
the humour was great!! Go Holly Holley!!' Alex 16
Pandora Jones wakes in an infirmary - her body
weak, her memory providing only flashes of horrific
scenes of death. She soon discovers that her family
has succumbed to a plague pandemic which almost
wiped out humanity. Pan is one of the survivors who
have been admitted to The School - a quarantined,
heavily guarded survival-skills facility - to recover
their strength, hone their skills and prepare for
whatever comes next. Pandora's skill is intuition, but
how useful will it be outside the secure walls of The
School? And what if it leads her to question where
the truth lies.....Plague. Pandemic. Intuition. Secrets.
Truth. Courage. Action. Survival.
Good evening, Rob. Your first challenge follows.
These challenges have nothing to do with
impressing Destry Camberwick. They are all to do
with Rob Fitzgerald impressing Rob Fitzgerald. Bear
that in mind at all times. Challenge 1. You will enter
the Milltown's Got Talent competition. This gives you
over a fortnight to polish your act and work out
strategies to overcome panic attacks. I would wish
you luck but the point of this challenge is that you
don't need it. Introducing Rob Fitzgerald: thirteen
years old and determined to impress the new girl at
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school, but it's a difficult task for a super-shy kid who
is prone to panic attacks that include vomiting,
difficulty breathing and genuine terror that can last all
day. An anonymous texter is sending Rob
challenges and they might just help. Or not.
Beautifully moving and full of heart and humour, A
Song Only I Can Hear is a delightful novel about
dreaming big, being brave and marching to the beat
of your own drum.
It was difficult to know when nightmares ended and
the waking world began. Pan is still struggling to
distinguish between her dreams and reality. When
she wakes in the Infirmary her mind replays the sight
of Nate running along the shoreline and the way his
body froze and then flopped after he was shot. But
her memories hold more questions than answers
and she doesn't know who to trust. When she forms
an unlikely alliance with Jen to try to make sense of
everyone's haunting similar memories and the
conflicting information about The School, she finds
herself with unexpected enemies. Pan and Jen are
determined to seek the truth - no matter what rules
they must break or how terrible the danger they face.
But can they even trust each other? Intuition.
Secrets. Truth. Courage. Action. Survival.
"Sixteen can be a tough time. And it's almost
unmanageable for a wise-cracking boy whose
temper is white-hot. As a consequence he is
sentenced to a time-out with his reclusive
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grandfather in a primitive shack in the Tasmanian
forest. There is little to do except chop wood and
watch the red-eyed wallabies gather at dusk. They
are an unlikely couple: a taciturn old man who
prefers the simple life, and a volatile boy addicted to
the technology of the 21st century and yet a bond
blossoms between them. But denied access to much
he desires, and feeling provoked by a local cop
cynical of city folk, the boy's frustration grows. And
when he encounters situations he can't control
anything could happen ..."--Provided by publisher.
Een oude dame vertelt aan een onbekende jongen
haar bijzondere levensverhaal.
A third wacky adventure with Blacky the farting dog.
Blacky's sending Marcus and Dylan to the
Tasmanian wilderness on a mission. But between
giant bully boys, unintelligible Scottish camp
instructors and the need for thermal underwear - will
they find the last remaining Tasmanian tiger?
Bij Thomas thuis houdt men vast aan het Woord.
Ieder avond wordt uit de Bijbel voorgelezen, en
Thomas kent al hele stukken uit zijn hoofd. Stukken
die hij op zijn manier interpreteert en in verbinding
brengt met wat er dagelijks allemaal om hem heen
gebeurt. Thomas is een jongen met fantasie, die
leeft met en geniet van de wonderen van alledag.
Als vader moeder weer eens met ferme klappen tot
het ware geloof heeft gebracht, weet Thomas dan
ook dat het tijd wordt voor een Egyptische plaag. Het
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hart van de farao dient te worden vermurwd. Deze
keer is het weliswaar niet het water van de Rode
Zee dat in bloed wordt veranderd, het is het grote
aquarium achter de eettafel dat een vurig rood
limonadebad wordt! Vaders die aan het Woord
vasthouden hebben weinig gevoel voor humor, en
de gevolgen zijn dan ook verschrikkelijk.
Aanvankelijk voor Thomas en voor zijn moeder,
maar uiteindelijk voor vader. Daar zorgen
onvoorziene hulptroepen voor: in eerste instantie
Thomas grote zus Margot - die helemaal niet zo'n
suffe gymnasiumtrut blijkt te zijn als Thomas altijd
dacht. En daarnaast mevrouw Van Amersfoort, die
misschien wel 'komenist' is of iets anders heel
verkeerds, maar die Thomas prachtige leesboeken
meegeeft, en versjes van Annie M.G. Schmidt leert.
Dat is iets anders dan de psalmen van zijn vader!
Maar het leukste is misschien wel dat vader als de
dood is voor mevrouw Van Amersfoort en haar
vriendinnen. Gezamenlijk nemen de vrouwen het
gezag over. En vader druipt met de staart tussen de
benen af. Het is 1951. Voor Thomas en zijn familie
loopt het op een tweede Bevrijding uit. Misschien
uiteindelijk voor Thomas' vader ook wel. Guus Kuijer
speelt samen met het Elektra Kamerkoor de
vertelvoorstelling Het boek van alle dingen. Voor
meer informatie klik hier.
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