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Thutong Exam Papers
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de
wreedheden van het Lord Resistance Army, een
rebellenleger dat vooral uit kinderen en jongeren bestaat
en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht, te
overleven.
Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor
jongens. Zij zoekt verkering met Tibo, maar dat gaat
helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld
komt. Vanaf ca. 15 jaar.
Dit liefdesverhaal begint zoals er elke dag, overal ter
wereld liefdesverhalen beginnen. Een jongen ontmoet
een meisje en het meisje valt als een blok voor de
jongen in kwestie. Tot zover gaat alles goed. Maar nadat
Sienna en Nick elkaar ontmoeten zijn er geen zenuwen
voor hun eerste afspraakje, geen bloemen en bonbons.
Sterker nog: er is niet eens sprake van een eerste
dronken zoen. In plaats daarvan worden ze beste
vrienden. Sienna is jong, mooi en kwetsbaar. Ze voelt
zich verantwoordelijk voor de hele wereld en houdt haar
geheimen angstvallig verborgen. Nick is grappig, sterk
en is er altijd voor Sienna als ze hem nodig heeft. Samen
zijn ze perfect. Zonder elkaar zijn ze nergens. Als je
beste vriend zo ontzettend belangrijk voor je is, hoe
breng je jezelf er dan toe om te vertellen wat je eigenlijk
voor hem voelt?
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren
gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te
geven besluit ze onderzoek te doen naar het seks- en
liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste
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generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar
heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny
betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze
advertenties op datingsites en interviewt ze mannen en
vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen
verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de
plaatselijke krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar
dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar
onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en
schokkend. Wanneer ze iets begint te voelen voor een
van haar researchdates raakt het onderzoek meer en
meer vervlochten met Annys gewone leven. In De viagradagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld
die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het
is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu
eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens,
maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven
belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara
Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef
en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en
het gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and
the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk
een geweldige televisieserie in.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al
had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na
de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen
met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen
die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de
afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet
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ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen
houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de
spiegel kijkt...
"Misschien is een van de grootste vijanden die je ooit
zult tegenkomen" 'de beschuldiger te midden van de
broeders'." Begrijp de geweldige inzichten over hoe dit
beschuldigingswapen wordt ingezet en leer hoe u dit
kunt overwinnen, terwijl u dit klassieke boek door Dag
Heward-Mills leest.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is
maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat
er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude
werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in
dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een
schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor
hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige
internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het
spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te
krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York
Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961)
is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot
New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo
en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde
Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in
Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
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Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In
2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de
wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’.
Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan
Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers:
‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten
van bedrog’.
'Veel belangrijker dan wat we weten of niet weten, is wat
we niet wíllen weten.' Tot zijn negende doet hij alles wat
andere jongetjes ook doen: hij zit bij de padvinderij,
droomt ervan om popster of voetbalheld te worden, en
op zijn kamer oefent hij het juichen na het scoren van
een droomdoelpunt. Maar dan overlijdt zijn moeder en
verliest hij zijn zorgeloosheid Zijn vader heeft geen idee
wat hij met de jongen aan moet. Pas vele jaren later, op
zijn sterfbed, zegt zijn vader iets 'persoonlijks': 'We
hadden een hondje moeten nemen, na het overlijden van
je moeder.' Zelfs op dat moment kan zijn vader zich er
niet toe zetten hem de waarheid te vertellen. Waarom
duurt het veertig jaar voordat hij te weten komt wat er
echt is gebeurd met zijn moeder? Is het niet vooral zijn
eigen angst voor de waarheid die hem ervan weerhoudt
het onder ogen te zien? Massimo Gramellini weet op
geheel eigen wijze een thema als verlies zowel
ontroerend als met zelfspot te brengen. Hij draagt Ik
wens je mooie dromen op aan iedereen die ooit een
dierbare heeft verloren. Die door verdriet of door angst
voor de waarheid niet voluit kan leven. Maar die
uiteindelijk de kracht heeft gevonden om deze angst van
zich af te schudden en weer durft te leven en lief te
hebben.
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Roxanne, Candice en Maggie, sinds jaren dikke
vriendinnen, werken alle drie bij een glossy tijdschrift
in Londen. Elke maand hebben ze een vaste
afspraak om bij te kletsen over alles wat er in hun
leven gebeurt, met veel cocktails, de laatste roddels
en slappe-lachbuien. Maar achter hun succesvolle
pantser verbergen de jonge powervrouwen een
groot geheim. Roxanne heeft een geheime minnaar.
Maggie denkt dat ze niet geschikt is voor het
moederschap. Candice wordt meedogenloos door
haar verleden ingehaald. Een toevallige ontmoeting
in de cocktailbar zet de levens van de vriendinnen
op scherp. Zullen zij elkaar door dik en dun blijven
steunen?
Designed to enable learners to write and speak
effectively and competently in their additional
language, this up-to-date and easy-to-use dictionary
focuses on overcoming learners' most common
difficulties. The dictionary offers support in four key
areas, as shown below.Plus 56 pages of useful
extras (a mini-grammar, activities with answers,
model letters, illustrations, SMS language and
more).
South Africa YearbookPukuntšu ya polelopedi ya
sekoloSesotho sa Leboa le Seisimane : e gatišitšwe
ke Oxford
In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt
niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt
de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden.
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Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met
een volkstelling, aan de andere kant van het grote
Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin.
Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela.
Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan niet
verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist
als haar zoontje.
Een zeeman zegt de zee vaarwel omwille van een jonge
weduwe, hetgeen de bewondering van haar zoon doet
veranderen in felle haat.
Het essay is de minst bekende van de vier grote literaire
genres (naast proza, poëzie en drama), maar wordt het
meest beoefend. Van filmrecensies tot de biografie:
allemaal behoren ze tot het genre dat in de zestiende
eeuw door Michel de Montaigne werd uitgevonden. In
zijn meest zuivere vorm is een essay een persoonlijke
bespiegeling die de lezer uitdaagt om mee te denken,
tegenargumenten en -voorbeelden te verzinnen en in
debat te gaan met de essayist. Hoe je dit moet doen, en
welke handgrepen je nodig hebt om essays te schrijven,
is het onderwerp van dit deel uit De Schrijfbibliotheek.
De auteur, Louis Stiller, is niet alleen hoofdredacteur van
Schrijven Magazine, maar ook essaydocent aan de
Schrijversvakschool en schrijver van diverse
essayboeken. In 1991 won hij de eci-essayprijs
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun
geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land
Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten.
De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika
studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt
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vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen
te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven
waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft
voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar
intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer
veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw
opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met
de grootste uitdaging van hun leven.
In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen drie
levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt
als huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna
heeft haar luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad
Lagos achter zich gelaten om bij de charismatische
professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is
Richard, een verlegen Engelsman die in de ban raakt
van Olanna's geheimzinnige tweelingzus. Tegen de
achtergrond van de gruwelijke burgeroorlog worden deze
drie personages op onverwachte wijze met elkaar
geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen
en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent
om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden
ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede
vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot
feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s
antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties
zijn vaak recht door zee, wrang, geestig, diepzinnig en
opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten
groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat
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om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te
geven en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren
over kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen
alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten, Lieve
Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de
eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog
over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een
vrouw te zijn.
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