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Raponsje Jacob Grimm 2007 Raponsje wordt door een heks opgesloten in een hoge toren. Gelukkig rijdt er op een dag een prins langs.
Prentvertelling bewerkt naar het bekende sprookje, met sfeervolle illustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Angst Michael Grant 2012-09-13 Ondanks alle ontberingen hebben de kinderen in Perdido Beach tot nu toe weten te overleven. Maar
de Duisternis probeert langzaam binnen te dringen in de geïmproviseerde wereld waarin ze leven. En de vijand heeft zijn ergste
verschijningsvorm ooit aangenomen: angst… Het leven in de FAKZ wordt totaal ontwricht wanneer het gevaar letterlijk de macht grijpt:
de koepel waarin de kinderen van de FAKZ leven, wordt in totale duisternis gehuld. De verwarring is compleet. Hun overlevingsdrang is
nu groter dan ooit. Maar kunnen ze ook echt weerstand bieden aan de Duisternis of betekent dit het einde van de FAKZ?
Plaag Michael Grant 2011-09-15 GONE Plaag (deel 4) in vette midprice-uitvoering! Perdido Beach is al maandenlang afgesloten van de
buitenwereld door een ondoordringbare muur. Alle volwassenen zijn verdwenen en de overgebleven kinderen zijn op zichzelf
aangewezen. Als er een tekort aan drinkwater dreigt, gaat Sam op zoek naar water. Ondertussen breekt er een angstaanjagende griep
uit en er duiken dodelijke insecten op. Dan stuurt de Duisternis nog een plaag: een leger van reusachtige kakkerlakken onder leiding
van de duivelse Drake, met het doel iedereen in Perdido Beach uit te roeien. Langzamerhand wordt het iedereen duidelijk dat maar één
persoon de plaag kan stoppen: kleine Pete, het autistische broertje van Astrid. Maar hij is doodziek. Als het insectenleger steeds
dichterbij komt, staat Astrid voor een onmogelijke keuze.
IJs als vuur Sara Raasch 2017-06-13 Sinds Winter is bevrijd van de kwaadaardige koning Angra, en Meira koningin is geworden staat
ze voor nieuwe problemen en grote dilemma's. Om haar schuld in te lossen bij de koning van Cordell, moet ze de mijnen van Winter
opnieuw ontsluiten. Daarbij stuit ze op de verloren gegane kloof van magie. Ze beseft meteen dat deze ontdekking niet alleen Winter
maar zelfs de hele wereld in gevaar kan brengen. Het liefst wil ze dat de geheimen van de kloof verborgen blijven, maar dat lijkt
onmogelijk met een tegenstander die maar op één ding uit is: macht...
De architectuur van het geluk Alain De Botton 2020 Beschouwingen over de relatie tussen het welbevinden van de mens en zijn
omgeving (de architectuur) vanuit kunsthistorisch perspectief.
Licht Michael Grant 2015-12-22 Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Het zinderende slot van de bloedstollende GONEserie De koepel die de FAKZ al maandenlang van de buitenwereld afsluit, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De kinderen van
Perdido Beach kunnen de buitenwereld zien, en de buitenwereld ziet hen. Niemand weet wat er precies aan de hand is, maar iedere
beweging binnen de koepel wordt geregistreerd door tv-camera’s. Intussen proberen Sam en zijn mede-overlevenden nog altijd te
ontkomen aan de brute moordlust en manipulaties van de Duisternis. Kunnen zij de FAKZ ten einde brengen en de Duisternis verslaan?
Hoop op een goede afloop lijkt dichterbij dan ooit, maar of dat terecht is?
We moeten het even over Kevin hebben Lionel Shriver 2012-07-19 International bestseller van Lionel Shriver over een moeder die
worstelt met de gruwelijke misdaad van haar zoon. ‘We moeten het even over Kevin hebben’ van Lionel Shriver is het aangrijpende
relaas van de zoektocht van een moeder naar de beweegredenen van haar zoon, die een gruwelijke misdaad heeft gepleegd. Is het
haar schuld, omdat ze niet genoeg of misschien zelfs wel helemaal niet van hem hield? Of is het de schuld van zijn vader, die zijn zoon
nooit heeft willen zien zoals hij werkelijk was? Lionel Shriver is schrijver van onder andere ‘De Mandibles’, ‘De weg van de meeste
weerstand’ en ‘Tot de dood ons scheidt’. ‘We moeten het even over Kevin hebben’ was een internationale bestseller, ontving de Orange
Prize for Fiction en werd in 2011 verfilmd met Tilda Swinton in de hoofdrol.
Kane en Abel Jeffrey Archer 2020-10-29 Ze hadden maar één ding gemeen, William Lowell Kane en Abel Rosnovski, de een de zoon
van een miljonair in Boston, de ander een berooide Poolse immigrant – twee mannen, op dezelfde dag geboren aan tegenovergestelde
kanten van de wereld, wier wegen voorbestemd zijn om elkaar te kruisen in de meedogenloze strijd om een fortuin te vergaren. 'Kane en
Abel' is het fantastische, zestig jaar omspannende verhaal van twee machtige mannen, verbonden door een allesverterende haat, door
het lot bijeengebracht om elkaar te redden en ten slotte te vernietigen. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was
vijf jaar lid van het parlement in het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en
heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Hij is een van de
meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Jeffrey is getrouwd,
heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont in Londen, Cambridge en Mallorca.
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia
Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in
Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt
ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de
verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische
inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is
vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de
waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis

wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan
blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekteachtige organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid
ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De
pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller
met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’
Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven
alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van
deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945
stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank,
zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de
meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van
verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is
gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen
leven." Primo Levi
IELTS Superpack Lin Lougheed 2020-11-03 Barron’sall-books-in-one IELTS Superpack provides the most comprehensive preparation
available to help you master your English-language proficiency exam. This three-book set features test-like practice exams, audio tracks
online, and essential review to help you prepare for the exam. IELTS Superpack includes: Barron's IELTS: Get comprehensive prep with
4 Academic Module practice exams and 2 General Training Module practice exams, plus extensive subject review and access to audio
tracks online. IELTS Practice Exams: You'll get 6 Academic Module practice exams and 6 General Training Module practice exams with
comprehensive answer explanations, plus audio material online. IELTS Essential Words: Build your vocabulary with 600 words that
appear most frequently on IELTS exams, plus access to audio online.
Hans en Grietje G. Grimm 1978
Australian National Bibliography 1994-12
Het herstel van Rose Gold Stephanie Wrobel 2020-04-30 Moeders vergeten nooit Dochters vergeven nooit Rose Gold Watts geloofde
dat zij de eerste achttien jaar van haar leven ernstig ziek was. Ze dacht dat ze de sondevoeding, alle operaties en de rolstoel nodig had.
De buurtbewoners hielpen waar mogelijk en stonden altijd voor Rose Gold en haar moeder Patty klaar. Maar ondanks alle onderzoeken,
ingrepen en eindeloze doktersbezoeken kon niemand erachter komen wat haar mankeerde. Tot haar moeder een verschrikkelijk goede
leugenaar bleek te zijn. Na vijf gevangenisjaren is Patty Watts op vrije voeten en smeekt ze haar dochter om haar in huis te nemen.
Alles wat Patty wil is zich met haar dochter verzoenen en haar vergeven voor het feit dat Rose Gold zich tegen haar keerde in de
rechtbank. Als Rose Gold haar moeder inderdaad verwelkomt reageert de omgeving geschokt. Maar Rose Gold kent haar moeder door
en door, en zij is niet meer dat zwakke kleine meisje van vroeger... Stephanie Wrobel (1987) groeide op in Chicago en woont sinds
enkele jaren in Londen. Zij volgde de opleiding Creative Writing aan Emerson College, Boston, en publiceerde diverse korte verhalen.
Haar debuut Het herstel van Rose Gold werd al voor verschijning een internationale sensatie. 'Sensationeel goed. Twee gelaagde
personages geven het verhaal de kracht van een nucleaire reactie, en zorgen ervoor dat je ze niet meer vergeet. Wrobel is iemand om
in de gaten te houden.' - Lee Child
De geesten van Hill house Shirley Jackson 2018-10-18 ‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste roman en een icoon in
het horrorgenre, weerspiegelt de kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge, getroebleerde vrouw,
overnacht in het gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.
Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages, met verregaande consequentie. Jacksons romans worden gekarakteriseerd
door een realistische toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill House’ is door Netflix verfilmd.
De Klucht der Vergissingen William Shakespeare 2022-02-08 "De Klucht der Vergissingen" van William Shakespeare (vertaald door L.
A. J. Burgersdijk). Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres. Van bekende
klassiekers & literaire fictie en non-fictie tot vergeten?of nog niet-ontdekte pronkstukken?van de wereldliteratuur, wij publiceren boeken
die u beslist moet lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en
apparaten te verbeteren. Ons doel is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen zijn in een digitaal
formaat van een hoogwaardige kwaliteit.
Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap,
depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest?
Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de
ongekend populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft
fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza laat Wallace
voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?
McGraw-Hill Education IELTS, Second Edition Monica Sorrenson 2016-12-22 Publisher's Note: Products purchased from Third Party
sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.
Everything you need to succeed on the IELTS McGraw-Hill IELTS, 2nd edition is the ideal way to sharpen skills and prepare for this highstakes English proficiency test, which is required for admission or hiring by schools, multinational corporations, and government
agencies worldwide. Whether you’re preparing for the Academic or General Training version of the IELTS, you’ll benefit from the
intensive practice you get from tests prepared by a veteran IELTS teacher and grader. The International English Language Testing
System (IELTS) is a paper-based test consisting of four modules: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Question types include
multiple choice, sentence completion, short answer, classification, matching, labeling, and diagram/chart interpretation. This guide
provides intensive practice with tests just like the real IELTS in format, topic coverage, and degree of difficulty. Tips on English spelling
and grammar, and exercises throughout the book, prepare you for all sections of the test. Downloadable audio tracks model examples of
strong responses to the speaking and listening sections. • 6 practice tests, including both Academic and General Training. • Reflects the
most recent adjustments made to the IELTS, including the latest question types. • Sample speaking responses include a greater
representation of different accents (British, Australian, Long Island) so as to better reflect the actual test.
Zout van de zee Ruta Sepetys 2016-03-25 Meeslepende roman over drie moedige jongeren. Geïnspireerd op een waargebeurd drama
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee van Ruta Sepetys, bekend van Schaduwliefde, is een spannend en avontuurlijk

op feiten berustend verhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee gaat over drie moedige jongeren aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog, die met duizenden andere vluchtelingen op zoek zijn naar de vrijheid. Ze ontmoeten elkaar op weg naar
een voormalig cruiseschip dat hen in veiligheid moet brengen. Hoewel ze door de oorlog lijnrecht tegenover elkaar staan, moeten ze
samenwerken om te overleven. Het wordt een race tegen de klok. Redden ze het om op tijd bij het schip te komen?
De Zaak Styles Agatha Christie 2015-03-25 In dit allereerste boek dat Agatha Christie schreef, is Poirot nog maar net in Engeland
aangekomen. Samen met enkele andere Belgische vluchtelingen woont hij in het dorpje Styles St. Mary. Daar wordt zijn hulp
ingeroepen door de bewoners van het landgoed Styles, waar een oude dame is vermoord. Poirot, die bij de Belgische politie heeft
gewerkt, weet de dader van de moord te ontmaskeren, ondanks tegenstrijdige aanwijzingen.
Cymbeline William Shakespeare 1878
Leugens Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. GONE Leugens: deel drie in de
superverslavende serie van Michael Grant... Het is ondertussen vier maanden geleden dat alle volwassenen en kinderen van vijftien jaar
en ouder verdwenen zijn. Het leven in de fakz wordt steeds harder en grimmiger. De kinderen hebben een stadsraad opgericht, maar
Sam baalt er behoorlijk van dat hij nu iedere beslissing aan hen moet voorleggen. Hij vertelt hen dan ook niets over Orsay, die beweert
dat ze dromen kan opvangen van de volwassenen aan de andere kant van de muur. Veel kinderen geloven haar, maar wie zegt dat
haar visioenen kloppen? Ook zwijgt Sam over andere vreemde dingen die gebeuren. Al snel ontstaan er allerlei geruchten. Wie spreekt
nu eigenlijk de waarheid? Als Sam en Astrid ruzie krijgen, weten de kinderen al helemaal niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Het
wordt te veel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human Crew de stad in brand zet. In de chaos die ontstaat, verliest ook de intelligente
Astrid de controle. Wat moet er worden van de kinderen in de FAKZ als zelfs de twee sterkste personen het niet meer zien zitten.
Alibaba Duncan Clark 2016-11-03 Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang was een
van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de consumptie van de snelgroeiende Chinese
middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist
hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de Chinese overheid aan tegen de
opkomst van de internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het
eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang tot een schat aan
nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en meeslepend relaas van het
ongehoorde succes van Alibaba.
De derde chimpansee Jared Diamond 2013-02-06 Mensen zijn voor 98% genetisch gelijk aan de gewone aap en de dwergchimpansee.
Hoe is het dan te verklaren dat wij in staat zijn beschavingen, talen, godsdiensten en wetenschappen te ontwikkelen maar ook om dat in
een oogwenk weer te vernietigen? Diamond schreef een baanbrekend, onderhoudend en soms schokkend boek over dat unieke
schepsel en zijn evolutie: de derde chimpansee die mens heet. Scherp geschreven, een genot om te lezen. Deze uitdagende stijl van
het boek dwingt de lezer ertoe zich grondig te bezinnen op het raadsel van de menselijke evolutie.? New York Times Book Review
Jared Diamond is hoogleraar fysiologie in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en is bekend
als internationale bestsellerauteur van onder andere Zwaarden, paarden en ziektekiemen en Ondergang.
Quantitative Data Analysis for Language Assessment Volume II Vahid Aryadoust 2019-07-04 Quantitative Data Analysis for Language
Assessment Volume II: Advanced Methods demonstrates advanced quantitative techniques for language assessment. The volume
takes an interdisciplinary approach and taps into expertise from language assessment, data mining, and psychometrics. The techniques
covered include Structural Equation Modeling, Data Mining, Multidimensional Psychometrics and Multilevel Data Analysis.Volume II is
distinct among available books in language assessment, as it engages the readers in both theory and application of the methods and
introduces relevant techniques for theory construction and validation. This book is highly recommended to graduate students and
researchers who are searching for innovative and rigorous approaches and methods to achieve excellence in their dissertations and
research. It is also a valuable source for academics who teach quantitative approaches in language assessment and data analysis
courses.
Medeia Euripides 1891
We hebben altijd in het kasteel gewoond Shirley Jackson 2017-06-20 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' is de bekendste roman
van Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het familiehuis van de Blackwoods, waar Merricat Blackwood woont met haar enige zus
Constance en haar oom Julian. Niet lang daarvoor waren er zeven Blackwoods, totdat er op een vreselijke nacht een dodelijke dosis
arsenicum in de suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de moord omdat zij geen suiker at maar ze is vrijgesproken, en
sindsdien laat de buitenwereld de Blackwoods niet meer met rust. Als hun neef Charles arriveert wordt de situatie nog dreigender.
Merricat is echter de enige die het gevaar inziet dat de komst van Charles met zich meebrengt, en ze moet snel handelen om haar
overgebleven familieleden uit zijn greep te houden. 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' bevat een nawoord van Niña Weijers.
The Forty Rules of Love Elif Shafak 2011-04-26 In this lyrical, exuberant tale, acclaimed Turkish author Elif Shafak, author of The Island
of Missing Trees (a Reese's Book Club Pick), incarnates Rumi's timeless message of love The Forty Rules of Love unfolds two
tantalizing parallel narratives—one contemporary and the other set in the thirteenth century, when Rumi encountered his spiritual
mentor, the whirling dervish known as Shams of Tabriz—that together explore the enduring power of Rumi's work. Ella Rubenstein is
forty years old and unhappily married when she takes a job as a reader for a literary agent. Her first assignment is to read and report on
Sweet Blasphemy, a novel written by a man named Aziz Zahara. Ella is mesmerized by his tale of Shams's search for Rumi and the
dervish's role in transforming the successful but unhappy cleric into a committed mystic, passionate poet, and advocate of love. She is
also taken with Shams's lessons, or rules, that offer insight into an ancient philosophy based on the unity of all people and religions, and
the presence of love in each and every one of us. As she reads on, she realizes that Rumi's story mir-rors her own and that Zahara—like
Shams—has come to set her free.
Leidraad voor het verstand / druk 3 John Locke 2010-03 Adviezen en regels om het verstand op juiste wijze te gebruiken, geschreven
als een praktisch aanhangsel bij het 'Essay concerning human understanding' van de Engelse wijsgeer (1632-1704).
IELTS (with Online Audio) Lin Lougheed 2022-06-07 Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed
by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. Barron’s updated IELTS provides
practice for both Academic and General Training tests. Get practice and explanations for all of the question types, plus audio tracks for
the listening section. This edition features: Four practice Academic tests reflective of the most recent exams Two practice General
Training tests Online audio for all tests and activities An audioscript for the listening sections ?Explanatory answers for all test questions
?Practice with all question types, including multiple-choice, short answer, sentence completion, flowchart completion, graphs, tables,
note taking, summarizing, labeling diagrams and maps, classification, matching, and selecting from a list The IELTS is used as a

measure of English-language proficiency by over 7,000 educational institutions, government departments and agencies, and
professional organizations in 135 countries.
De nieuwe republiek Lionel Shriver 2013-02-14 `Lionel Shriver bedrijft messcherpe satire en vangt de ironie van deze tijd. LA Times
Edgar Kellogg is een ontevreden advocaat in New York. Wanneer de kans zich voordoet om journalist te worden, gaat hij voor het
avontuur. Hij krijgt de opdracht om in Portugal verslag te doen van een opbloeiende terroristische organisatie. En daar ziet hij in
Barrington Saddler, de verdwenen verslaggever die hij moest vervangen, precies het mythische personage dat hij graag zou willen zijn.
Maar niet alles is zoals het lijkt. De terroristen die zich `Dappere Soldaten van Barba noemen hebben de rest van de wereld geprobeerd
op te blazen in de strijd voor de onafhankelijkheid van hun provincie, maar dat is zo n achterlijk en onaantrekkelijk gebied dat je er niet
eens zou willen wonen. En waarom zijn de aanslagen plotseling gestopt na het verdwijnen van Barrington? `Shrivers begrip voor haar
personages is zo intiem, zo onsentimenteel [ ]. De karakters nestelen zich permanent in de verbeelding van de lezer. The New York
Times `Briljant en grappig, [Shriver is] een onovertroffen plotschrijfster, een meester in de misantropie. Time `Shrivers roman is niet
alleen een roman over terrorisme maar ook over journalistiek en de werking van charisma. Financial Times
Kroniek van een aangekondigde dood Gabriel José García Márquez 2009 Novelle over de gebeurtenissen rond de moord op een
inwoner van een dorpje in Colombia, verteld door een dorpsgenoot en vriend van het slachtoffer.
De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle
hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat
zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote
spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen
wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar
een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot
onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho,
is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de
zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te
zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de
eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem
bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten,
bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal
naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem
zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de
vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven.
Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene
obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal
Bede aan de zee Khaled Hosseini 2018-08-30 Op 2 september 2015 spoelde de driejarige Alan Kurdi aan op de Turkse kust. Zijn familie
deed een poging Syrië te ontvluchten en veiligheid te vinden in Europa. Khaled Hosseini was zelf ook ooit een jonge vluchteling die ver
van zijn thuisland Afghanisatan opgropeide. Deze ervaring speelt altijd een belangrijke rol in zijn romans en in zijn welzijnswerk. In Bede
aan de zee komen deze werelden samen. Het is een onvergetelijke vertelling over het lot van vluchtelingen, met beeldschone illustraties
van Dan Williams.
Nacht in Noorwegen Derek Miller 2013-03-14 Vijf sterren in de VN Thrillergids ***** Sheldon Horowitz tweeëntachtig jaar, ongeduldig en
onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de dood van zijn zoon in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar, en wordt hij achtervolgd door
geesten uit zijn verleden. Tijdens een verblijf bij zijn familie in Noorwegen is Sheldon getuige van de moord op een vrouw en redt hij
haar zoontje. Hij is vastberaden het jongetje te beschermen tegen de moordenaar en diens Balkanbende en samen slaan ze op de
vlucht. Voor de Noorse politie is Sheldon gewoon een verwarde oude man. Maar in zijn hoofd is Sheldon helder. Door een combinatie
van handigheid en durf weet Sheldon iedereen een stap voor te blijven in een hem onbekende omgeving. Maar wat hij niet doorheeft is
dat de politie en ook de gangsters weten waar hij naar op weg is. Derek B. Miller is geboren in Boston en woonde in Israël, Engeland,
Hongarije en Zwitserland. Nu woont hij met zijn gezin in Noorwegen. `Een briljante, serieuze literaire thriller, scandi-noir, maar met een
twist. The Times `Derek B. Millers mooie eerste roman is op het eerste gezicht een Scandinavische thriller, maar laat zich ook
vergelijken met de meer literaire creaties van Saul Bellow en Philip Roth. Donny is, als eigenwijze, grofgebekte, wrokkige Jood, eigenlijk
een Bellow-held die in een Noorse pageturner verzeild is geraakt. Een opmerkelijk zelfverzekerd debuut dat zowel een rijke
psychologische studie is als een politieke parabel over de Amerikaanse neiging zich met het buitenland te bemoeien, en een ontroerend
verhaal over de laatste kans van een oude man om met zijn verleden in het reine te komen. The Sunday Times `Een schitterende
roman: bedachtzaam, complex, ontroerend en heel erg grappig. Sydney Morning Herald `Millers aangrijpende debuut is een ongewone,
hybride roman, deels politie thriller, deels sociaal-politieke verhandeling en deels existentiële beschouwing. Kirkus
Het verborgen leven van bomen Peter Wohlleben 2016-03-29 In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren
met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties,
gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende
verhalen over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn
eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar
nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld... Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare
liefdesverklaring aan het bos.
English for Islamic Banking Ratna Yunita 2021-10-13 If you are Islamic banking students and would like to master English, English for
Islamic Banking will meet your needs. This book covers all language skills (listening, speaking, reading, writing) and knowledge
(grammar, pronunciation, spelling, punctuation). The topics are related to Islamic banking, so you will acquire plenty of vocabulary in
your subject. Everyday language is also used to make you engage to the materials. This book provides a lot of practices in listening,
speaking, reading, and writing. The sources are authentic. The language knowledge (e.g., grammar) is also connected to the authentic
materials. This will make the students draw a link between them and memorise better. It is the perfect guide for Islamic Banking students
who want to excel English communication and discourse related to their subject.
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de leraar

nog over de Burgeroorlog te praten. En het volgende moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits.
Geen knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen verdwijnen.
Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een
ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een
enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor de achtergebleven babys? Net buiten de stad
neemt Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg
voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat hij
de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag
dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
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