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hem over?
Geometry Holt Rinehart & Winston 2001
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque
2020 Beschrijving van de verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van
de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Don Juan Byron 2013-04-08 In de letterkunde
vertegenwoordigt de figuur Don Juan het idee van de
ultieme vrouwenverleider, maar in Lord Byrons satirische
epos zijn de rollen omgedraaid: de onschuldige titelheld
laat zich verleiden door een reeks vrouwen. De Britse
dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië aan het
werk en een jaar later werden de eerste twee canto's
anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud werd als
immoreel beschouwd, en misschien juist daarom werd het
gedicht ongekend populair. Byron noemde het zelf een
'epische vertelling' zonder een strakke verhaallijn. In

Mathematical Connections Holt Mcdougal 2000-03-15
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt
zich af in een verstedelijkte samenleving van
ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en
geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De
hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is
een van de uitzonderlijk begaafden die via hun
zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de
matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en
programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat
die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij
weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en
levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een
onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen
ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken
met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van
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navolging van de door hem bewonderde klassieken beloofde
hij wel dat er liefde, oorlog en een storm op zee in
zouden voorkomen. Tegenwoordig wordt het als zijn
meesterwerk beschouwd.
Maththematics Book 1, Grade 6 Workbook Holt Mcdougal
2001-10
Te HS&T J Holt Rinehart & Winston 2004-02
De tuin van het paradijs Hans Christian Andersen 1882
Geometry, Grade 10 Notetaking Guide Holt Mcdougal
2003-11-21
Integrated Mathematics Holt McDougal 1997-06
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Passport to Algebra and Geometry Holt McDougal 2004
Holt Pre-algebra Holt, Rinehart and Winston Staff 2004
Over groei en vorm D'Arcy Wentworth Thompson 2019 Het
boek Over groei en vorm is een van de meesterstukken uit
de twintigste eeuwse wetenschappelijke literatuur.
Integrated Mathematics Holt McDougal 1998
Geometry Holt Rinehart & Winston 2001
Passport to Algebra and Geometry Barbara L. Power 2004
Te HS&T a Holt Rinehart & Winston 2004-02
De sneeuwpop Hans Christian Andersen 2020-08-22 De
sneeuwpop was pas geboren onder de ogen en het vrolijke
gelach van kinderen. Wat hield hij van de kou! Zijn
enige probleem was de glanzende bal in de lucht die naar
hem bleef kijken, en hij begreep niet waarom... De jonge
sneeuwpop had nog veel te leren! Hans Christian Andersen
(1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en
kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur,
waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van
den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal",
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"De standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin",
"Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn
boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is
tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is
met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze
malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met
name door Disney in de animatiefilms "De kleine
zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is
op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens
bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2
april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Macbeth William Shakespeare 1800
Wereld na Amerika Fahreed Zakaria 2012-07-25 Dit is géén
boek over de ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria
laat zien hoe alles waarin Amerika goed is, geld
verdienen, democratie, luxe, over de hele wereld
symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde
Staten zijn verslagen op het terrein dat ze zelf hebben
gedefinieerd. De hoogste torens staan niet meer in
Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het
meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles maar
in Dubai en de Emiraten. De hele wereld is
geglobaliseerd, behalve het land dat de globalisering
heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote
trefzekerheid) de lijn terug tot in de zestiende en
zeventiende eeuw en beschrijft hoe het Oosten zijn
toenmalige prominente rol kwijtraakt, hoe de
verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.
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.
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