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I Black and White møter vi to venner som kalles Black (Marcus) og White (Eddie) fordi den ene er svart og
den andre hvit.
De er elever på Long Island City High School, hvor de er stjerner på skolens basketballag. Meningen er at
radarparet skal videre til college på idrettsstipend. Guttene har dårlig råd, og for å skaffe penger til skoleturer
og kule sko begynner de å rane folk i bakgater og på mørke parkeringsplasser.
Men en kveld går alt galt.
Boka handler om vennskap, og om hvordan vennskap utfordres av egeninteresse. Et annet tema er det
amerikanske rettssystemet og hvordan svarte og hvite fortsatt behandles ulikt. Black and White har fått flere
priser, bl. a. The International Reading Association’s 2006 Young Adult Novel of the Year.
Siri Hunstadbråten har tilrettelagt romanen for elever i videregående skole. Skoleutgaven inneholder
bakgrunnsartikler, samt gloser og oppgaver til hvert kapittel.

Using authentic voices that will draw in both strong and reluctant readers, Volponi writes a taut novel that
avoids didacticism and deftly balances drama and passion on the basketball court with each boy’s private
terror and anguish. Teens will want to discuss the story’s layered moral ambiguities, heartbreaking choices,
and, as Marcus says, ‘the line that separates black and white’.
- Gillian Engberg, Booklist
Pirce pendel er en flat disk med utskårede spiraler, som faller forsiktig nedover og skaper magisk stemning i
form og lys. Pendelen finnes i tre størrelser, med. Blits Ramme Mormor, SVART/KLAR str.
30x18(Foto st kr 229.00; Blits Ramme Oldemor, SVART/KLAR str. 30x18(Foto st kr 229.00; Blits Ramme
Oldefar, SVART/KLAR str. 30x18. Black & White på Trondheim Torg har småmøbler og dekor enten du
liker en bohemsk, sofistikert, urban, eklektisk eller eksotisk interiørstil. Cathrine Kop, 'Quote', 2 ass. Hvid
m/sort Ø10,5xH8. Cathrine Kop, 'Quote', 2 ass. Hvid m/sort Ø10,5xH8. Green Gate Sophie Vintage Bowl
Hvem er Black Design? Litt historie: Vårt ønske er å tilby kvalitetsprodukter i tidsriktige farger og design, til
gunstige priser. Vi ønsker dessuten å være en. Black & White er et veletablert firma i gave- og
interiørbransjen. Vårt produktspekter er innen småmøbler, tekstiler, glass, metallprodukter. Black & White
Studio fra , Hordaland.
Interiørbutikk. Er dette ditt firma? La Mediebyrået 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på
internett! Sjokolademousse på nøttebunn Inneholder: egg, melk, nøtter (hasselnøtt) - Glutenfri - Størrelse: 1, 8,
14, 20, 35, 70 pers. All GaitLine models have a patented sole construction that supports and guides your feet.
Buy GaitLine shoes online here. Free and fast shipping. Sjokolademousse på nøttebunn Inneholder: egg,
melk, nøtter (hasselnøtt) - Glutenfri - Størrelse: 1, 8, 14, 20, 35, 70 pers.

