
                    Nothing but the truth 

- George Kershaw 

 

Hoofpersoon 

De hoofdpersoon van dit verhaal is Hu Jian Ming. 

Hu is 17 jaar oud en studeert aan de Bangkok international acedemie: een 

school voor kinderen met ouders die uit het buitenland komen maar die hier 

zijn komen werken.  

Hu heeft een paar vrienden: Marwa, Thomas, Yoshiko en John, ook heeft ze 

een kat: Lao mao. 

Hu is aardig slim en sympathiek. 

Hoofdverhaal 

Op een dag krijgt Hu haar engels verslag terug het punt is erg slecht en daarom 

biedt de engels docent van hu meneer stanyer aan om haar bijles te geven in 

ruil voor geld.  

Hu wil de bijles graag volgen want haar vader wil dat ze dokter wordt en om 

dokter te worden moet ze de tentamens die over 6 weken plaatsvinden halen. 

Er is alleen een probleem Hu wil het niet aan haar ouders vertellen omdat ze 

weet dat hun niet veel geld hebben en ze wil niet dat ze zich zorgen maken. 

Om toch genoeg geld bij elkaar te krijgen besluit ze de ring die ze van haar 

tante heeft gekregen te verkopen.  

Hu komt er al snel achter dat meneer Stanyer haar gebruikt voor het geld hij 

geeft Hu aan het begin van de bijles een paar opdrachten om vervolgens 

zogenaamd in de leraren kamer te gaan bellen.  

Hu vertelt het tegen John (een goede vriend van haar) en John besluit het 

zonder toestemming van Hu door te vertellen aan zijn moeder die het hoofd 

van de bovenbouw is. 



Als Hu het probleem bij meneer Grisman meldt (De persoon die leerlingen 

moet helpen bij problemen) wordt er meteen een gesprek geregeld, Hu moet 

met haar ouders op gesprek komen. 

Aan het begin van het gesprek gelooft niemand Hu ze vinden dat ze meneer 

Stanyer aan het pesten is totdat mevrouw Truman (John zijn moeder) en 

meneer Witwat (een belangrijke man die veel te beslissen heeft over de 

school) binnenkomen lopen hun hebben het verhaal van Hu onderzocht en 

geloven het. 

Meneer Stanyer zou onder een valse naam in Thailand zijn en zou leerlingen 

gebruiken voor het geld om hun vervolgens te vragen of ze thuis bijles willen 

om comfortabeler te zijn. 

Meneer Stanyer wordt meteen ontslagen. 

 

Bij verhaal 1 

Hu doet mee aan de musical van haar school: The wizzard of oz. 

Hu wil graag meedoen ze houdt van zingen en acteren. 

Uiteindelijk krijgt ze de rol van Dorethy en Melanie Gibson (een populair 

meisje) is haar understudy (de invaller als Hu ziek was)  

Melanie was boos zij wou de rol van Dorethy. 

Op de dag van de show is Hu gelukkig niet ziek en kan ze meedoen het gaat 

super goed en aan het einde van de show wordt ze gevraagd om in een nieuwe 

show te spelen van Dr Irene (opera van mazort) 

Bij verhaal 2 

Op een dag wordt er aangekondigd dat de leerlingen die willen mee kunnen op 

een excursie naar het Khao Yai Natinal Park. 

Hu wil graag mee want ze houdt van de natuur en dieren maar ze maakt zich 

zorgen over dat haar ouders er geen geld voor hebben en besluit er niks over 

te zeggen. 

Haar ouders komen er uiteindelijk toch achter en boeken de reis voor haar. 



Op de reis verdwalen Hu en haar vrienden doordat Sean (een jongen uit haar 

klas) deed alsof hij werd gebeten door een slang de vrienden rende er meteen 

op af maar het bleek een grap te zijn maar Sean had zich verstopt ver het bos 

in en de Vrienden konden de weg niet meer terugvinden. 

Na een lange tijd zoeken besluiten ze om op een vaste plaats te blijven en 

maken ze hier alles gereed om te slapen de volgende dag zoeken ze verder 

maar valt Thomas van een klif van 5 meter hoogte hij is buiten bewust zijn en 

Sean moet hem de hele tocht verder tillen. 

Na veel lopen komen ze bij een weg waar een vrachtwagen die voorbijkomt 

hun meeneemt. 

 

Mijn mening 

Ik vind het een best leuk boek op het einde is het wel een beetje verwarrend 

maar naar een paar keer opnieuw lezen snapte ik het. 

Het boek is makkelijk geschreven en is dus ook niet moeilijk ik kan dit boek 

aanraden aan mensen die nog moeite hebben met engels. 

 

 

 

 

 

 


