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Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt
onschuldig terecht in een strafkamp voor
criminele jongens die elke dag een groot
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gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit
zware werk iets te maken heeft met de
avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf
ca. 13 jaar.
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El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000
2000
Books in Print 1995
Speakout Pre-Intermediate. Students' Book
and DVD-ROM Pack Antonia Clare
2015-09-03 Lessons are designed to
consolidate language and act as a
springboard for further speaking and
writing tasks.
Forthcoming Books Rose Arny 2003-04
De vrouw in suite 10 Ruth Ware
2017-03-29 Het is gruwelijk genoeg om
getuige te zijn van een moord. Het is nog
erger als niemand je gelooft. De vrouw in
suite 10 is de nieuwe, razend spannende
thriller van Ruth Ware, bekend van In een
donker, donker bos, dat wordt verfilmd
door Reese Witherspoon. Dit had het
perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar
kans op promotie. Maar een moordenaar
gooit roet in het eten. En zij is de enige
getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock
american-english-file-2b-workbook-resuelto

getuige van een moord, maar niemand
gelooft haar. Vastberaden om erachter te
komen wie het slachtoffer was en waarom
ze vermoord is, gaat Lo op zoek naar de
waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen
dat een moordenaar niet gediend is van
mensen die hun neus in andermans zaken
steken...
Uit de sleur Ruth Rendell 2014-07-01
Niemand deelt de zorgen van meneer
Parsons rondom de verdwijning van zijn
vrouw. Totdat ze twee dagen later in het
bos gevonden wordt. Vermoord. Er zijn
geen getuigen en het slachtoffer stond
bekend om haar onbeduidende, saaie leven.
Inspecteur Wexford heeft slechts één
aanwijzing: een lipstick die naast het
lichaam gevonden werd. Om de
moordenaar te kunnen vinden, moet
Wexford hard op zoek naar een motief.
Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n
onopvallende vrouw het slachtoffer kon
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worden van deze gepassioneerde en
gewelddadige misdaad. Uit de sleur (From
Doon with Death) is het allereerste boek
van Ruth Rendell en introduceert de
inmiddels wereldberoemde inspecteur
Wexford.
The Software Encyclopedia 1988
American English File, Level 5 Christina
Latham-Koenig 2014-06-26 Four-skills
American English course with a
communicative methodology, engaging
texts, and a strong pronunciation syllabus designed to get students speaking.With
texts and topics that make learners want to
speak, American English File is the course
that gets students talking. It gives you full
skills coverage with a clear focus on
pronunciation, plus wide-ranging support
and resources too. Resources include Test
Generator CD-ROMs, DVDs, Multi-ROMs,
and websites. The highly popular teacher's
site has extra lesson ideas and resources
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for you to download.
American Book Publishing Record 1993
Catalog of Copyright Entries Library of
Congress. Copyright Office 1965-07
American English File: Level 3 Workbook
Without Key Pack Christina Latham-Koenig
2014-05-29 Four-skills American English
course with a communicative methodology,
engaging texts, and a strong pronunciation
syllabus - designed to get students
speaking. With texts and topics that make
learners want to speak, American English
File is the course that gets students talking.
It gives you full skills coverage with a clear
focus on pronunciation, plus wide-ranging
support and resources too. Resources
include Test Generator CD-ROMs, DVDs,
Multi-ROMs, and websites. The
highlypopular teacher's site has extra
lesson ideas and resources for you to
download.
Children's Books in Print, 2007 2006
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American Gods Neil Gaiman 2017-04-18 Nu
verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor
o.a. Gillian Anderson Na drie jaar in de
gevangenis kijkt Shadow uit naar de
hereniging met Laura, zijn grote liefde.
Maar vlak voor hun weerzien komt Laura
om bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu
niets meer om voor te leven en op goed
geluk accepteert hij een baan van de
raadselachtige Mr. Wednesday, die meer
over hem lijkt te weten dan hijzelf. Ze
maken een roadtrip door Amerika, waarbij
Shadow tal van excentrieke figuren
ontmoet, met wie hij op mysterieuze wijze
verbonden blijkt. Shadow komt erachter dat
iedereen geheimen heeft, zelfs zijn Laura.
Hij ontdekt ook dat de alledaagse realiteit
niet de enige werkelijkheid is, of zelfs maar
de belangrijkste. Er dreigt een oorlog om
de ziel van Amerika, een oorlog waarin
dromen, legenden en mythen een grote rol
spelen. En Shadow zit er middenin.
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‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’
George R.R. Martin, auteur van Game of
Thrones
The British National Bibliography Arthur
James Wells 2000
Sentence Dynamics Constance Immel
1998-07 Sentence Dynamics teaches the
essentials of grammar and sentence
construction through review of basic
sentence structure, parts of speech, and
punctuation. New examples and readings
cover topics on public issues, popular
culture, and scientific interests all within
the context of grammar instruction.
Hidden Figures Margot Lee Shetterly
2017-01-10 ***Genomineerd voor 3 Oscars,
oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking)
en Beste Actrice in een bijrol (Octavia
Spencer).*** Hun namen waren Dorothy,
Mary, Katherine en Christine. En zonder
hen had Neil Armstrong nooit een voet op
de maan kunnen zetten. Deze zwarte
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vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de NASA
opgeroepen. Ze werden 'menselijke
computers' genoemd, terwijl ze met
potloden, papier en eenvoudige
rekenmachines de berekeningen maakten
die nodig waren om ruimtereizen mogelijk
te maken. Maar hun lunch moesten ze aan
een aparte tafel opeten. Hun fascinerende
verhaal wordt in dit boek verteld.
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05
Origineel, bitter, vulgair, geestig,
spitsvondig en ontroerend. Fraaie
jubileumeditie van het ultieme boek over de
waanzin van de oorlog In november 1961,
nu bijna vijftig jaar geleden, verscheen een
recensie in de Herald Tribune over `een
woeste, ontroerende, schokkende,
dolkomische, razende, opbeurende,
reuzenroetsjbaan van een boek. The Times
voorspelde even later dat mensen die het
konden verteren het niet licht zouden
american-english-file-2b-workbook-resuelto

vergeten: `Een verbluffende prestatie, die
vrijwel evenveel lezers zal schokken als
verrukken. De rest is geschiedenis: Joseph
Heller (1923-1999), die tijdens de Tweede
Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse
luchtmacht, schreef met Catch-22 een van
de belangrijkste en indrukwekkendste
oorlogsromans die uitgroeide tot een
klassieker. De zwarte humor, de absurde
logica en onvergetelijke personages als
Yossarian, de bommenrichter die denkt dat
de vijand erop uit is hem te vermoorden, en
de gewiekste messofficier Milo
Minderbinder, maken Catch-22 tot een
onvergetelijk boek.
Cambridge English Empower Advanced
Student's Book Adrian Doff 2016-01-21
Cambridge English Empower is more than
just a course book - it's a complete solution
for effective learning and teaching! This
new general English course for adult and
young adult learners combines course
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content from Cambridge University Press
with validated assessment from the experts
at Cambridge English Language
Assessment. Empower's unique mix of
engaging classroom materials and reliable
assessment, with personalised online
practice, enables learners to make
consistent and measurable progress.
Basic Korean Andrew Sangpil Byon 2009
Basic Korean: A Grammar and Workbook
comprises an accessible reference grammar
and related exercises in a single volume.
This book presents twenty-five individual
grammar points, covering the core material
which students would expect to encounter
in their first year of learning Korean.
Grammar points are followed by examples
and exercises which allow students to
reinforce and consolidate their learning.
Basic Korean is suitable for both class use
as well as independent study. Key features
include: a clear, accessible format many
american-english-file-2b-workbook-resuelto

useful language examples all Korean entries
presented in Hangul with English
translations jargon-free explanations of
grammar abundant exercises with a full
answer key a subject index. Clearly
presented and user-friendly, Basic Korean
provides readers with the essential tools to
express themselves in a wide variety of
situations, making it an ideal grammar
reference and practice resource for both
beginners and students with some
knowledge of the language.
Cambridge English: First Masterclass:
Workbook Pack with Key Barbara Stewart
2014 The contemporary design and updated
material in this revised edition will motivate
students preparing for the 2015 Cambridge
English: First exam. The exams skills
training activities and tips give students
confidence when approaching FCE tasks.
The Student's Book includes access to an
online practice test, as well as Online Skills
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Practice, to give learners plenty of support
outside class.
Het lied van de geesten Jesmyn Ward
2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van
Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn
kleine zusje Kayla met hun zwarte
grootouders langs de kust van Mississippi.
Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met haar
sporadische aanwezigheid in hun levens
alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden
van de staat, besluit Leonie dat ze hem
gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op
een gelukkige familiereünie, maar in plaats
daarvan volgt een hellevaart door een
landschap dat nog altijd is getekend door
armoede en racisme. Onderweg wordt
zowel Leonie als Jojo geteisterd door
spoken uit het verleden, dat op het
platteland van het Diepe Zuiden, in de
onsterfelijke woorden van William
Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij.
american-english-file-2b-workbook-resuelto

Ward ontving de National Book Award voor
haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor
‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de
eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer
heeft gekregen voor fictie.
Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het
verschijnen van Wilde zwanen markeerde
een van de grootste uitgeefsuccessen van
de afgelopen decennia. Na een wat
langzame start bracht de liefdesverklaring
van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad
daar verandering in, en sindsdien is het
boek tientallen malen herdrukt. Wilde
zwanen verscheen in 1992 in het
Nederlands en wereldwijd werden er meer
dan 10 miljoen exemplaren van verkocht.
Het is daarmee het best verkochte boek dat
ooit over China verscheen. Het geeft een
panoramische visie van drie vrouwen op
een complexe samenleving in de vorm van
prachtige memoires, intieme portretten en
een meeslepende kroniek van het
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twintigste-eeuwse China. Ondanks de haast
onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en
haar familie zijn overkomen, is Wilde
zwanen een indrukwekkende getuigenis van
optimistisch geloof in een rechtvaardige
samenleving met gelijke rechten en kansen
voor iedereen.
AMERICAN ENGLISH FILE 2019
face2face Starter Student's Book with
DVD-ROM Chris Redston 2013-09-05
face2face Second edition is the flexible,
easy-to-teach, 6-level course (A1 to C1) for
busy teachers who want to get their adult
and young adult learners to communicate
with confidence. The fully updated and
redesigned Starter Student's Book provides
60-90 hours of material, with a clear focus
on improving students' listening and
speaking skills. It comes with a free DVDROM which includes consolidation activities
and an electronic portfolio for learners to
track their progress with customisable
american-english-file-2b-workbook-resuelto

tests, and grammar and vocabulary
reference sections. The Student's Book
includes new optional video for the Real
World lessons (video available on the
Teacher's DVD) with vocabulary selection
informed by English Profile and the
Cambridge Learner Corpus. (Please note
that the face2face Second edition Class
Audio CDs are available separately.)
Resources in Education 1983
De sympathisant Viet Thanh Nguyen
2017-05-10 Het is april 1975 en in Saigon
heerst chaos. In zijn villa zit een generaal
van het Zuid Vietnamese leger whiskey te
drinken en hij is samen zijn getrouwe
kapitein een lijst aan het opstellen van
mensen die een plaats krijgen op een van
de laatste vluchten het land uit. De
generaal en zijn landgenoten gaan een
nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze
zijn zich er niet van bewust dat een van
hen, de kapitein, in het geheim de groep
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observeert en verslag uitbrengt aan een
meerdere in de Vietcong. De sympathisant
is het verhaal van deze kapitein, een man
grootgebracht door een afwezige Franse
vader en een arme Vietnamese moeder, een
man die in Amerika ging studeren aan de
universiteit, maar terugkeerde naar
Vietnam om te vechten voor de
communistische zaak. Viet Thanh Nguyens
verbazingwekkende roman biedt een kijkje
in de ziel van deze dubbelagent, een man
wiens hooggestemde idealen vereisen dat
hij de mensen die hem het meest nabij zijn
moet verraden. Winnaar van: Pulitzerprize,
Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie
Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center
for Fiction first novel prize, California Book
Award, Asian/Pacific American Literature
Award Viet Thanh Nguyen is geboren in
Vietnam en opgegroeid in de Verenigde
Staten. Verhalen van zijn hand zijn
verschenen in Best American Voices,
american-english-file-2b-workbook-resuelto

TriQuarterly, Narrative en de Chicago
Tribune. Ook is hij de auteur van het
academische boek Race and Résistance. Hij
doceert Engelse en Amerikaanse Studies
aan de Universiteit van Zuid-Californië en
woont in Los Angeles. De sympathisant is
zijn, alom geprezen, debuut. In De
sympathisant vertelt Nguyen het verhaal
van een man met twee zielen, iemand wiens
politieke overtuigingen botsen met zijn
individuele loyaliteiten. In dialoog met,
maar diametraal tegenovergesteld aan de
verhalen over de Vietnamese oorlog die
eerder zijn verschenen, biedt deze roman
een belangrijk en onbekend nieuw
perspectief op de oorlog: die van een
communistische sympathisant in
gewetensnood.
Children's Books in Print R R Bowker
Publishing 1999-12
Speakout Upper Intermediate 2nd Edition
Students' Book and DVD-ROM Pack
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Frances Eales 2015-09 The Students' Book
has a motivating DVD spread at the end of
every unit. Based on authentic clips from
the BBC's rich archive, these lessons are
designed to consolidate language and act as
a springboard for further speaking and
writing tasks. Upper Intermediate: B2 to
B2+, Global Scale of English 59-75
Catalog of Copyright Entries, Third Series
Library of Congress. Copyright Office 1970
The record of each copyright registration
listed in the Catalog includes a description
of the work copyrighted and data relating
to the copyright claim (the name of the
copyright claimant as given in the
application for registration, the copyright
date, the copyright registration number,
etc.).
AMERICAN ENGLISH FILE 2019
Cutting Edge Elementary Workbook with
Key Araminta Crace 2013-08-15 This is an
elementary level text for learners of the
american-english-file-2b-workbook-resuelto

English language.
Catalog of Copyright Entries. Third
Series Library of Congress. Copyright
Office 1960 Includes Part 1, Number 1:
Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals (January - June)
ADE Bulletin Association of Departments
of English 1989
Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals Library of
Congress. Copyright Office 1970
English File - Intermediate Christina
Latham-Koenig 2018-12-13 The Workbook
gives students further Grammar,
Vocabulary, and Pronunciation practise
from each lesson. Opportunities for
students to practise all the language from
the Practical English lessons. NEW 'Can
you remember?' sections to refresh and
consolidate learning as students move
through the course.
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16
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De glazen stolp volgt de ondergang van de
getalenteerde Esther Greenwood in de
jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer
Esther na haar studie stage gaat lopen bij
een populair vrouwentijdschrift in New
York, wordt ze voor het eerst met de wereld
buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze
hoopt op een vervolg van haar academische
carrière, maar wordt afgewezen en trekt
weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze,
op zoek naar haar identiteit, steeds verder
in een depressie, totdat opname in een
psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt.
De glazen stolp is een pijnlijk verslag van
een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus
genomen wordt door de maatschappij. Plath
trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers
waanzin, waardoor die niet alleen
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levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze
slaagt erin in de diepste krochten van de
menselijke ziel te kruipen. Door deze
buitengewone prestatie is De glazen stolp
(The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker
geworden.
El-Hi Textbooks in Print 1984
The English Circle Workbook 07 Reena
Shukla This series is a multi-skill structured
course in English with an intense focus on
grammar structure practised through the
LSRW skills. Some of the key features of
this series include HOTS, Life skills,
exercises based on the principle of multiple
intelligences and learn-by-doing methods as
well as projects and sample test papers to
evaluate all skills.
Books in Print Supplement 2002
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