Stargirl Study Guide Questions Answers 3
Yeah, reviewing a ebook Stargirl Study Guide Questions Answers 3 could grow your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not recommend that
you have fantastic points.
Comprehending as skillfully as concurrence even more than further will come up with the money for each success. next to, the publication as capably as perspicacity of this Stargirl Study Guide Questions Answers 3 can be
taken as competently as picked to act.

J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius Maro 1655
Vis in een boom Lynda Mullaly Hunt 2021-08-09 Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te zijn. 'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen
manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze
ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een
meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor haar open.
The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 2008
De vreemdeling Albert Camus 2014-10-30 Meursault, een gesloten Franse Algerijn, begraaft zijn moeder, sluit vriendschap met een pooier en begint een relatie met de jonge knappe Marie. Dan, op een zonovergoten
stranddag, schiet hij zonder geldige reden een Arabier dood. `En het was alsof ik vier keer kort aanklopte op de deur van het ongeluk. Met een nawoord van David van Reybrouck.
Sneeuwwitje De gebroeders Grimm 2021-03-12 "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de koning. De spiegel vertelt haar altijd dat zij het allermooiste is, totdat op
een dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot mooiste wordt verklaard. De koningin ziet groen van jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt, probeert de koningin zelf om
haar te vergiftigen. Zullen de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun
bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten
met hun achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere
levende taal.
Wat zou Martin doen? Nic Stone 2019-02-14 Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene
met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen
sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de
jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag
rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale
jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika
blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd
veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse
realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag
voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
Stargirl Mary B. Collins 2005-06-15 Essentially a complete teacher's manual for the book, this LitPlan Teacher Pack includes lesson plans and reproducible resource materials for the book Stargirl by Jerry Spinelli. It includes:
18 Daily Lessons Short answer study questions Multiple choice quiz questions Vocabulary worksheets for each reading assignment 3 detailed writing assignments Individual and group activities Critical thinking discussion
questions 5 unit tests (2 short answer, 2 multiple choice, 1 advanced short answer) Evaluation forms Review puzzles & games Bulletin board ideas Reproducible student materials And more! A Note About A Few Of The Many
Different Assignments Included: There are three writing assignments in this unit, each with the purpose of informing, persuading, or expressing personal opinions. The detailed writing assignment sheets guide students through
the assignments. In the first assignment, students write to inform. They write a "filler" for the newspaper. In the second assignment, students write to persuade Leo to accept Stargirl OR persuade Stargirl to find a better way to
fit in with the group OR persuade you that Leo and Stargirl acted appropriately in the book and wouldn't need to be persuaded to do anything differently. The third writing assignment gives students the opportunity to do some
creative writing by writing the plot summary for a sequel to the novel Stargirl. Students are assigned to do a project with this unit. Students are members of the Sunflower Club, a club of students who pledges to do something
nice each day for someone other than themselves. Students will try to keep this pledge and keep a list of what they did each day. After about two weeks, students will share their experiences with the class. These materials are
geared for whole class use but are very easily adapted for independent study work, lit circles or book groups, home school use, or tutoring. If you have never taught this book before, this manual will give you a great foundation
of materials on a variety of levels. If you have taught this book before, you might like to know that many veteran teachers have told us they have found our LitPlan Teacher Pack manuals to be much more thorough and more
helpful than other materials they have used. All publications are copyrighted materials, with permission to print student materials as needed for ONE teacher's classroom use only, unless otherwise specifically stated.
Documents may not be reproduced, displayed, or distributed in any other way without written permission from Teacher's Pet Publications, Inc.
Sex & Vanity Kevin Kwan 2021-03-18 Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op het eiland Capri oog in oog komt te staan met George Zao, weet ze
onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over kunst weet dan zij en ze kan het
werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw van een Romeinse ruïne. Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en een New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest
een westerse man te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te wijzen. Maar als ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt – nota bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde – is hun aantrekkingskracht nog
net zo sterk. Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart ontzeggen? In de pers ‘Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een oogverblindende bruiloft en een hartveroverend
liefdesverhaal.’ The Guardian ‘Bruisend, speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie op de superrijken, maar verstopt daaronder een scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.’ Metro ‘Alleen Kwan kan

onweerstaanbare humor en verrukkelijke personages zo soepel combineren met een satire op snobisme en racisme. Chapeau.’ Kirkus Reviews
Atlanta 2004-02 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.
School Library Journal 2005
Integrating Literature in the Content Areas Sharon Kane 2017-05-26 This practical, accessible resource will help future and practicing teachers integrate literature into their middle school or high school classrooms, while also
addressing content area standards and improving the literacy skills of their students. Two introductory chapters are followed by five chapters that each cover a different genre: Chapter 3, Informational Books; Chapter 4,
Fiction; Chapter 5, Biography, Autobiography, and Memoir; Chapter 6, Poetry; and Chapter 7, How-to and Hands-on Books. Each genre chapter consists of four parts: Part 1: Discusses the genre and how content area
teachers can use books within that genre to further content learning and enhance literacy skills. Part 2: Offers hands-on instructional strategies and activities using literature, with activities for use in a variety of disciplines. Part
3: Presents individual author studies (three or four per chapter) with bibliographies and guidelines for using the authors' books in content area courses. Part 4: Features an annotated bibliography of specially selected children
and young adult literature for that genre, organized by content area. The annotations provide information about the book, which can be used to prepare booktalks, and teaching ideas for using in a specific content area.
Altogether these sections contain more than 600 annotated entries tabbed by subject area, including art, English/language arts, languages and culture, math and technology, music, PE/health, science, and social
studies/history.
Forthcoming Books Rose Arny 2000
Het Glazen Paleis Emily Rodda 2006
Stargirl Jerry Spinelli 2000 In this story about the perils of popularity, the courage of nonconformity, and the thrill of first love, an eccentric student named Stargirl changes Mica High School forever.
Terug naar Del Emily Rodda 2006
Books in Print 1991
Stargirl 2011-05-27
De bliksemdief Rick Riordan 2012-08-29 Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse god. Als
de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Senior High School Library Catalog H.W. Wilson Company 2002 Each vol. is divided into 2 parts 1st-7th ed.: Dictionary catalog and Classified catalog; 8th-9th ed. have 3rd. part: Directory of publishers.
De volgende stap Graham McNamee 2005 Duncan voelt zich schuldig omdat hij een meisje niet heeft kunnen redden van de verdrinkingsdood. Wanneer hij een notitieboekje vindt van een moordenaar in spe, wil hij er alles
aan doen om hem tegen te houden. Vanaf ca. 13 jaar.
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a.
Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace
en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad.
Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete
kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a.
De Da Vinci Code en Oorsprong
Child Agency and Voice in Therapy Phil Jones 2020-11-23 Child Agency and Voice in Therapy offers innovatory ways of thinking about, and working with, children in therapy. The book: considers different practices such as
respecting the rights of the child in therapy and recognising and listening to children as ‘active agents’ and ‘experts’; features approaches that: access children’s views of their therapy; engage with them as researchers or coresearchers; and that use play and arts-based methods; draws on arts therapies research in ways that enable insight and learning for all those engaged with children’s therapy and wellbeing; considers how the contexts of the
therapy, such as a school or counselling centre, relate to the ways children experience themselves and their therapy in relation to rights, agency and voice. Child Agency and Voice in Therapy will be beneficial for all child
therapists and is a good resource for courses concerning childhood welfare, therapy, education, wellbeing and mental health.
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar.
Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst
2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde
koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
De duik Catherine Steadman 2019-02-19 Een schokkende ontdekking tijdens een paradijselijke reis zet het leven van een perfect paar compleet op zijn kop. Erin is een succesvolle documentairemaker en haar man Mark
heeft een carrière als bankier. Om hun liefde te vieren gaan ze samen op een romantische reis naar het tropische eiland Bora Bora. Daar genieten ze van de zon, het strand en elkaar. Maar dan, als ze gaan duiken in de
helderblauwe zee, vinden ze iets in het water... Het stel staat voor een gevaarlijke keuze: vertellen ze wat ze hebben gevonden of bewaren ze hun geheim? Als niemand anders ervan weet, kan er niets misgaan, toch? Hun
beslissing brengt een verwoestende reeks gebeurtenissen op gang.
2001 Children's Writer's and Illustrator's Market Alice Pope 2001 Combines two key aspects of children's publishing--writing and illustrating--in a single volume of book-publishing and magazine markets and offers advice from
professionals on the subject
De moorden op Kingfisher Hill Sophie Hannah 2020-08-20 Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar Kingfisher Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet schuldig is
aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een vrouw in paniek op en eist een andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar en gaat aan de slag als
hij bij de Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de vrouwelijke passagier daar aanklopt en even later vermoord wordt gevonden. Wie is de mysterieuze vrouw en wie heeft haar vermoord?
Het boek van jou en mij Fionnuala Kearney 2019-06-07 Vanaf het moment dat hun ogen elkaar kruisen op een huisfeestje, zijn Erin en Dom meant to be. Op hun huwelijksfeest krijgen ze van Erins vader een notitieboekje,
waarin ze alles kunnen opschrijven wat ze niet tegen elkaar durven te zeggen. Het dolverliefde stel weet echter zeker dat ze het nooit nodig zullen hebben. Vol overgave beginnen ze aan hun leven samen, maar een
noodlottig ongeluk drijft de twee uit elkaar. Dan wordt het boekje alsnog onder het stof vandaan gehaald en vullen de pagina’s zich met even eerlijke als hartverscheurende woorden. 'Het boek van jou en mij' is een

onvergetelijk liefdesdrama over twee geweldige mensen die dapper aan de liefde beginnen en aan den lijve ondervinden wat er wordt bedoeld met in voor- en tegenspoed.
Ieorg Idur Roald Dahl 2016-02-17 'IEORG IDUR' won in 1991 de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Een fantastisch kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. 'Esio Trot' werd verfilmd met in de hoofdrollen Dustin Hoffman en Judi Dench. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien alle
illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Vanaf zijn balkon kan meneer Hoppe precies op het balkon van zijn onderbuurvrouw kijken. Al jaren is hij stiekem verliefd op
mevrouw Zilver, maar hij is te verlegen om haar aan te spreken. In gedachten verzint hij de grootste heldendaden om indruk op haar te maken. Kon hij haar maar bevrijden uit handen van een bende gewapende boeven... Op
een dag hoort hij mevrouw Zilver zeggen dat haar schildpad maar niet wil groeien. Meneer Hoppe grijpt zijn kans en verzint voor haar een indrukwekkende toverspreuk. In eerste instantie werkt de truc, maar dan loopt het
volledig uit de hand... Deze editie van 'IEORG IDUR' is volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Drums, girls & dangerous pie Jordan Sonnenblick 2008 De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Het meisje dat de maan dronk Kelly Barnhill 2018-07-04 Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal.
Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van
het woud brengt. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische
krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat
het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review
Bekroond met de Newbery Medal voor het mooiste kinderboek.
Los Angeles Magazine 2005-06 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people,
lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48
years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
Shirley / druk 1 Charlotte Brontë 2008-09 In een klimaat van sociale onrust in het Noord-Engeland van 1813 proberen een jonge erfgename en haar vriendin hun weg te vinden.
Summer Bridge Activities¨, Grades 5 - 6 Summer Bridge Activities 2015-01-15 Give your soon-to-be sixth grader a head start on their upcoming school year with Summer Bridge Activities: Bridging Grades 5-6. With daily, 15minute exercises kids can review decimals and using commas and learn new skills like ratios and word connotations. This workbook series prevents summer learning loss and paves the way to a successful new school year. -And this is no average workbookÑSummer Bridge Activities keeps the fun and the sun in summer break! Designed to prevent a summer learning gap and keep kids mentally and physically active, the hands-on exercises can
be done anywhere. These standards-based activities help kids set goals, develop character, practice fitness, and explore the outdoors. With 12 weeks of creative learning, Summer Bridge Activities keeps skills sharp all
summer long!
Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09 Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit
de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd
achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan:
Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van hem een wel heel onvergetelijke kat.
Neergestort Gary Paulsen 1996 Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Book Club Taffy Raphael 2002 The popular book club program uses student-led book discussions to introduce children to the world of books and helps teachers engage all students with age-appropriate literature and
numerous literary activities.
Los Angeles Magazine 2005-06 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people,
lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48
years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 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 waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt
steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
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