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1701, it began a story that is now a national legend in Japan. Lord Kira
lived, but Lord Asano died, and after his death, his samurai became ronin,
samurai without a master. And so began their long plan for revenge on
Lord Kira. Their loyalty to their dead master made them famous, and
people in Japan remember them to this day. The story of the forty-seven
ronin has been told and retold for 300 years - in plays, novels, and ﬁlms. A
major Hollywood ﬁlm was made about the forty-seven ronin in 2013.
Homo Deus Yuval Noah Harari 2017-02-23 Op onnavolgbare wijze
beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar
menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst.
Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en
ﬁlosoﬁe onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de
eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt
fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze
kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in
staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten
upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben?
Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de
technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed
op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie.
Dit is Homo Deus.
Mary Queen of Scots - With Audio Level 1 Oxford Bookworms
Library Tim Vicary 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library
graded reader. This version includes an audio book: listen to the story as
you read. Written for Learners of English by Tim Vicary. England and
Scotland in the 1500s. Two famous queens – Mary, the Catholic Queen of
Scots, and Elizabeth I, the Protestant Queen of England. It was an exciting
and a dangerous time to be alive, and to be a queen. Mary was Queen of
Scotland when she was one week old. At sixteen, she was also Queen of
France. She was tall and beautiful, with red-gold hair. Many men loved her
and died for her. But she also had many enemies – men who said: ‘The
death of Mary is the life of Elizabeth.’
De familie Golden Salman Rushdie 2017-08-17 In ‘De familie Golden’ van
Salman Rushdie strijkt Nero Golden, een mysterieuze, puissant rijke
weduwnaar uit Mumbai, vlak na de inauguratie van Barack Obama met
zijn drie zonen neer in een villa naast een weelderige tuin in New York. Ze
zijn Mumbai ontvlucht nadat Goldens vrouw omkwam bij de beruchte
aanslagen op het luxe hotel – maar ook omdat de weduwnaar zijn leven er
niet meer zeker was. Van begin af aan is buurman René, een
documentairemaker op zoek naar zijn volgende onderwerp, gefascineerd
door het luxe leven van de familie Golden. De komst van een bevallige
Russische gymnaste, en de geboorte van een vierde zoon, doet de
dynastie wankelen. Tegelijkertijd roeren zich duistere krachten in het land
met de opkomst van een roekeloze, mediageile schurk met geverfd haar
en presidentiële ambities.
Shirley Homes and the Lithuanian Case Level 1 Oxford Bookworms Library
Jennifer Bassett 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library graded
reader. Written for Learners of English by Jennifer Bassett. Shirley Homes
is a private investigator. She is clever with computers, and knows London
like the back of her hand. She laughs when people say, 'Was Sherlock
Holmes your grandfather?' Sherlock Holmes, of course, was not a real
person, but, like Sherlock, Shirley has good eyes, and good ears. And she
knows the right questions to ask. And in the Lithuanian Case, the right
questions are important. Because Shirley must ﬁnd a missing person Carrie Williams, aged ﬁfteen. Where is she? Who is she with?
Organon der geneeskunst / druk HER Christian Friedrich Samuel
Hahnemann 1987 Standaardwerk van de grondlegger van de
homeopathie (1755-1843).
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE
BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE
BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde

De namen Don DeLillo 2011-04-11 Het huwelijk van broodschrijver James
Axton loopt op de klippen en zijn vrouw besluit als vrijwilliger naar een
opgraving op een Grieks eilandje te gaan. Om bij haar en hun zoon in de
buurt te zijn neemt hij een baan aan als risicoanalist. Vanuit standplaats
Athene reist hij door het Midden-Oosten het gebied dat zojuist een
politieke aardbeving heeft beleefd met de gijzeling in de Amerikaanse
ambassade in Teheran. Zo maakt James, zoals Don DeLillo in deze roman
al lijkt te voorvoelen, het begin mee van de moderne islamitische
revolutie.
Shirley Homes and the Cyber Thief Level 1 Oxford Bookworms
Library Jennifer Bassett 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library
graded reader. Written for Learners of English by Jennifer Bassett. Shirley
Homes, private investigator. Like Sherlock Holmes a hundred years ago,
she lives in London, enjoys working on diﬃcult cases, and has some
helpful friends. She understands people, is a good listener, and of course,
she is clever with computers. In today's world that is important, because a
lot of crime is cyber crime. In this second Shirley Homes detective story,
Shirley must catch a cyber thief. But how? You can't see a cyber thief, you
can't hear a cyber thief. Only the computer knows, and the computer isn't
talking . . .
Oxford Bookworms Library: Stage 1: The Omega Files - Short
Stories Jennifer Bassett 2007-11-29 Word count 5,830
De Alexandrië-connectie Steve Berry 2009-10-31 In de afgebrande
bibliotheek van Alexandrië laen waardevolle documenten. Die moeten
niet in verkeerde handen vallen... Cotton Malone (2) De bibliotheek van
Alexandrië bezat de belangrijkste manuscripten van haar tijd. Toen zij
1500 jaar geleden afbrandde verdwenen alle schatten van de aardbodem,
maar sommigen geloven dat er nog documenten gespaard zijn gebleven
die de huidige drie monotheïstische godsdiensten op hun fundamenten
zouden doen schudden. Een groep multimiljonairs, verzameld in de Orde
van het Gulden Vlies, is bereid heel ver te gaan om in het bezit te komen
van deze documenten. Cotton Malones bestaan wordt ruw verstoord als
hij een e-mail ontvangt waarin staat: Jij hebt ietswat ik wil hebben. Je hebt
72 uur de tijd om het te vinden. Zo niet, dan zal je zoon sterven.
Wanneerzijn winkel tot de grond toe afbrandt, weet Malone dat zijn
tegenstander tot alles in staat is om te krijgen wat hij wil: de sleutel tot de
verloren bibliotheek van Alexandrië. Malone staat voor een duivels
dilemma...
The Omega Files Jennifer Bassett 2007-12-13 In EDI (the European
Department of Intelligence in Brussels) there are some very secret ﬁles the Omega Files. There are strange, surprising, and sometimes horrible
stories in these ﬁles, but not many people know about them. You never
read about them in the newspapers. Hawker and Jude know all about the
Omega Files, because they work for EDI. They think fast, they move fast,
and they learn some very strange things. They go all over the world,
asking diﬃcult questions in dangerousplaces, but they don't always ﬁnd
the answers . . .
Hoe hongerig wij zijn Dave Eggers 2018-12-07 Van de brandende zon
in Californië tot de toppen van de berg Kilimanjaro, van de rivieren van
Costa Rica tot het eiland Skye staan de zoektocht naar waarheid en liefde
en het vertrek uit de bekende omgeving centraal in Hoe hongerig wij zijn,
de eerste verhalenbundel van Dave Eggers. Jonge, hoopvolle en
onvergetelijke personages, superieure humor en de liefde voor het fysieke
zijn volop aanwezig in deze bundel, die alle fans van Dave Eggers zowel
zal aanspreken door de bekende thema's als verrassen voor Eggers'
vernieuwende vormexperimenten.
47 Ronin: A Samurai Story from Japan - With Audio Level 1 Oxford
Bookworms Library Jennifer Bassett 2015-03-05 A level 1 Oxford
Bookworms Library graded reader. This version includes an audio book:
listen to the story as you read. Written for Learners of English by Jennifer
Bassett. When Lord Asano drew his sword on Lord Kira one spring day in
the-omega-files-short-stories-oxford-worms-library-stage-1
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acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het NoordAmerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig
jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest,
langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare
op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar
hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de
oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi
voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de
achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan
en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over
vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En
vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de
wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een
nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson
en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste
broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een
geheimzinnige, tikkende koﬀer, met daarin een uitnodiging voor een test
bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen
zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als
tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke
zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten
is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in
handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar
eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan
ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters:
'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door
De Grote Vriendelijk Podcast
Spreek als TED Carmine Gallo 2015-07-04 TED is een wereldwijd
fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar brengt. De TED-talks
zijn online al meer dan een miljard keer bekeken en ze zijn vrijwel zonder
uitzondering boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé standaard
voor spreken in het openbaar. Maar wat maakt die presentaties nu zo
bijzonder? Communicatiecoach en bestsellerauteur Carmine Gallo
analyseerde honderden TED-talks en interviewde de populairste TEDsprekers, onder wie Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak
talloze toponderzoekers op het gebied van psychologie, communicatie en
neurowetenschap. Uit al die gesprekken kwamen verrassende inzichten
naar voren en Gallo ontdekte negen ingrediënten die alle succesvolle
TED-presentaties gemeen hebben. Hij ontwikkelde een stapsgewijze
methode die iedereen kan volgen om zelf een overtuigende presentatie te
geven die het publiek zal bijblijven. En dat is in de 21ste eeuw een
onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je doelen te
verwezenlijken.
Wat een man is David Szalay 2016-11-08 Negen mannen. Allen in een
verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen ze – in de
buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop
Cypriotisch hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier
en nu. Szalay trekt een lijn van de lente van de jeugd tot de winter van de
oude dag, en brengt in Wat een man is deze verschillende levens samen
om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat zich
goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig,
meelijwekkend, hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze
mannen achtervolgen, wordt de inzet verbijsterend hoog in dit
doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Les Miserables - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer
Bassett 2015-03-05 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader.
This version includes an audio book: listen to the story as you read. Retold
for Learners of English by Jennifer Bassett. France, 1815. Jean Valjean
leaves prison after nineteen years. These are dangerous and troubled
times, and life is hard. Valjean must begin a new life, but how can he
escape his past, and his enemy, Inspector Javert? This story for
Bookworms is loosely based on the famous novel Les Miserables by Victor
Hugo, one of France's greatest writers. The novel was written in 1862, and
the story has been retold many times - in a musical, in plays for radio and
theatre, and in more than ﬁfty ﬁlms for television and cinema.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het
programmeren, bestemd voor programmeurs.
The Omega Files Jennifer Bassett 2002 Reading level: 1 [green].
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Under the Moon - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library
Rowena Akinyemi 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library graded
reader. This version includes an audio book: listen to the story as you
read. Written for Learners of English by Rowena Akinyemi. It is the year
2522, and the planet Earth is dying. The Artiﬁcial Ozone Layer is only 300
years old, but it is breaking up fast. Now the sun is burning down on Earth
with a white ﬁre. There is no water. Without water, nothing can live. Trees
die, plants die, animals die, people die . . . In a colony under the moon,
people wait for news – news from home, news from the planet Earth. And
in a spaceship high above Earth, a young man watches numbers on a
computer screen. The numbers tell a story, and the young man is afraid.
The planet Earth is burning, burning, burning . . .
De adelaar van het negende Rosemary Sutcliﬀ 2003 Om de eer van
zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met zijn Britse
vriend in het Brittannië van de 2e eeuw op zoek naar de verdwenen
standaard van zijn vaders legioen.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In
Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus
over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn
de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een
nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen?
Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe
weren we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een
nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend
nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om
andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data
overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om
het eigendom van data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe
wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval
Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.
Amerikaan in Parijs Ernest Miller Hemingway 2001 Herinneringen van de
Amerikaanse schrijver (1899-1961) aan zijn Parijse jaren (1921-1926) en
zijn literaire vrienden (onder wie Gertrude Stein, Ezra Pound en F. Scott
Fitzgerald).
Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het
langverwachte vierde deel van de internationale bestsellerserie Hof van
doorns en rozen Nesta Archeron is trots, snel boos en niet zo
vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is geworden heeft ze
moeite om haar plaats in het vreemde en dodelijke Nachthof te vinden.
Maar erger dan dat is dat ze de verschrikkingen van de oorlog met Hybern
niet kan vergeten. De enige persoon die haar woede meer dan wie dan
ook aanwakkert is Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in haar
aanwakkert. Het vuur tussen hen valt niet te ontkennen en al helemaal
niet als ze opeens gedwongen op elkaar aangewezen zijn. Als de dreiging
van oorlog opnieuw haar schaduw over het land werpt, zullen Nesta en
Cassian de strijd met zichzelf en hun vijanden aan moeten gaan als ze de
fragiele vrede willen bewaren. Maar het ultieme gevaar is hun zoektocht
naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen. Lees ook uit deze serie:
Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en
verwoesting Hof van ijs en sterren Hof van zilveren vlammen
The British National Bibliography Arthur James Wells 2002
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus
Charles Darwin 1872
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante
studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar
drijfveer is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers,
en de depressie van haar moeder. Gifty is vastberaden om de
wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar
leven domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar
laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en
ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar
het geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in
opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te
bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen
geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar
familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend
portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht onder het
juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon
geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale
Weg naar huis, en is de meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Een broze waarheid John Le Carre 2013-04-23 Op de Rots van Gibraltar
wordt in het diepste geheim een antiterrorisme-operatie met de
codenaam Wildlife voorbereid. Het doel is om een belangrijke jihadistische
wapenhandelaar op te pakken. Het plan wordt gesmeed door een
ambitieuze minister van Buitenlandse Zaken en een bevriende
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privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de secretaris van de
minister, Toby Bell, er niet bij betrokken is. Toby vermoedt een
rampzalige samenzwering en probeert deze te verijdelen, maar hij wordt
prompt overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar later zorgt een
boodschap uit het dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit Probyn,
destijds betrokken bij Wildlife, en dan moet Toby kiezen tussen zijn
geweten en zijn trouw aan de Dienst. `John le Carré behoort tot de
allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post, Algemeen Dagblad
`Een nieuwe John le Carré is een literaire gebeurtenis van wereldformaat.
de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931 en studeerde aan de
universiteiten van Bern en Oxford. Tijdens de Koude Oorlog werkte hij
enige tijd bij de Britse Inlichtingendienst. Le Carré werd wereldberoemd
met zijn spionagethriller Spion aan de muur (1963). Dat succes
bevestigde hij met onder meer De lokvogel, De kleermaker van Panama,
De toegewijde tuinier, Absolute vrienden en Ons soort verrader.
Aangeschoten wild wordt verﬁlmd door Anton Corbijn.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K.
Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia
zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze
kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit
heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het
weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen
en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk
maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt
haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap,
maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de
werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed,
Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis
een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de
rest van haar familie op zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het
is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde beschermen:
Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia
gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar moeder te
weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de
bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en
geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een
boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend,
liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je naasten
lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
Aldus sprak Zarathoestra Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van
Nietzsche is Aldus sprak Zarathoestra het meest opmerkelijk. In dit boek
presenteert hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van
egoïsme en geen God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig
te zijn: de 'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een
grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek
ﬁloloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor
onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk.
Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische
wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker,
tussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder
intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent
het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en
dat ten slotte moet culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch'. De
uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op een pikant moment, namelijk
in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er zo'n
40.000 van verkocht. De vertaling van Endt en Marsman is nog altijd
uitstekend leesbaar.
The Omega Files Short Stories - With Audio Level 1 Oxford Bookworms
Library Jennifer Bassett 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library
graded reader. This version includes an audio book: listen to the story as
you read. Written for Learners of English by Jennifer Bassett. In EDI (the
European Department of Intelligence in Brussels) there are some very
secret ﬁles – the Omega Files. There are strange, surprising, and
sometimes horrible stories in these ﬁles, but not many people know about
them. You never read about them in the newspapers. Hawker and Jude
know all about the Omega Files, because they work for EDI. They think
fast, they move fast, and they learn some very strange things. They go all
over the world, asking diﬃcult questions in dangerous places, but they
don’t always ﬁnd the answers . . .
The Elephant Man - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Tim
Vicary 2014-09-22 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader.
This version includes an audio book: listen to the story as you read.
Written for Learners of English by Tim Vicary. He is not beautiful. His
mother does not want him, children run away from him. People laugh at
him, and call him 'The Elephant Man'. Then someone speaks to him - and
the-omega-files-short-stories-oxford-worms-library-stage-1

listens to him! At the age of 27, Joseph Merrick ﬁnds a friend for the ﬁrst
time in his life. This is a true and tragic story. It is also a famous ﬁlm.
De duiventunnel John le Carré 2016-09-08 Van zijn jaren in dienst van de
Britse inlichtingendienst tijdens de Koude Oorlog, tot een carrière als
schrijver, die hem van het door oorlog verscheurde Cambodja naar
Beiroet bracht, op het heftigste moment van de Israëlische invasie in
1982, tot Rusland voor én na het neerhalen van de Berlijnse Muur, heeft
John le Carré altijd geschreven vanuit het hart van de moderne tijd. In De
duiventunnel, zijn eerste verzameling memoires, is John le Carré even
geestig als scherpzinnig - en hij bespeurt in de gebeurtenissen waarvan
hij getuige is dezelfde morele ambiguïteit waarmee hij ook zijn romans
doordrenkt. Of hij nu schrijft over de papegaai in een hotel in Beiroet die
het geluid van een machinegeweer perfect kon nadoen, of over een
bezoek aan musea met nog niet begraven doden in Rwanda na de
genocide, of dat hij de jaarwisseling viert met Yasser Arafat, of een Duitse
terroriste interviewt in haar gevangenis in de Negev-woestijn, John le
Carré beschrijft elke gebeurtenis met overgave en humor. Nu eens laat hij
ons schateren, dan weer nodigt hij ons uit om nog eens goed na te
denken over de gebeurtenissen en de mensen die wij meenden te
begrijpen. Bovenal schetst John le Carré ons een beeld van de
omzwervingen van een schrijver over een periode van meer dan zestig
jaar, en van zijn eigen speurtocht naar de menselijke vonk die de
personages in zijn romans zoveel overtuiging en bezieling heeft gegeven.
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo
Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een
zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend
waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het
gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen
met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer
dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt
ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al
te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara
houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend
mooie roman die ons een blik gunt op onze veranderende wereld door de
ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn
vindingrijke, verﬁjnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro
ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
Under the Moon Level 1 Oxford Bookworms Library Rowena
Akinyemi 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library graded readers.
Written for Learners of English by Rowena Akinyemi. It is the year 2522,
and the planet Earth is dying. The Artiﬁcial Ozone Layer is only 300 years
old, but it is breaking up fast. Now the sun is burning down on Earth with
a white ﬁre. There is no water. Without water, nothing can live. Trees die,
plants die, animals die, people die . . . In a colony under the moon, people
wait for news – news from home, news from the planet Earth. And in a
spaceship high above Earth, a young man watches numbers on a
computer screen. The numbers tell a story, and the young man is afraid.
The planet Earth is burning, burning, burning . . .
Starman - With Audio Starter Level Oxford Bookworms Library
Phillip Burrows 2015-03-05 A Starter level Oxford Bookworms Library
graded reader. This version includes an audio book: listen to the story as
you read. Written for Learners of English by Phillip Burrows and Mark
Foster. The empty centre of Australia. The sun is hot and there are not
many people. And when Bill meets a man, alone, standing on an empty
road a long way from anywhere, he is surprised and worried. And Bill is
right to be worried. Because there is something strange about the man he
meets. Very strange . . .
Het keukenhuis K. Grissom 2012-11-07 In 1791 vertrekt de zevenjarige
Lavinia samen met haar familie vanuit Ierland per boot naar Amerika,
hopend op een beter leven. Wanneer alleen Lavinia de reis overleeft,
wordt ze als wees door kapitein James Pyke meegenomen naar zijn
tabaksplantage Tall Oaks in Virginia. Daar draagt hij de zorg over aan
Belle, zijn onwettige en halfblanke dochter. Liefdevol groeit Lavinia op bij
de slavenfamilie in het keukenhuis, maar door haar blanke huid raakt ze
ook betrokken bij de familie in het Grote Huis, waar ze een steeds grotere
rol toebedeeld krijgt; een rol die de hiërarchie op de plantage verstoort.
Tegen beter weten in probeert Lavinia zich staande te houden in beide
werelden, die van de slavernij en die van de vrijheid. Wanneer Lavinia
trouwt met Marshall, de getroubleerde zoon des huizes, en daarmee de
vrouw des huizes wordt, wordt Lavinia's loyaliteit zwaar op de proef
gesteld. Het keukenhuis is een meeslepende, ﬁ lmische roman over de
betekenis van familie, liefde en loyaliteit. Een roman die met veel vaart
geschreven is, met onvergetelijke personages.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-ﬁguur) is het paard van Albert.
Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste
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Wereldoorlog.
Engel Esmeralda Don DeLillo 2012-06-25 Deze eerste bundel van Don
Delillo omvat negen verhalen uit de periode 1979-2011, die samen een
staalkaart van het oeuvre van deze grote schrijver vormen. Een van de
bepalende thema's is de angst voor controleverlies waaraan Delillo's
personages ten prooi zijn. Paradoxaal genoeg belanden ze juist daardoor

the-omega-files-short-stories-oxford-worms-library-stage-1

in situaties met een uiterst onzekere aﬂoop of geven ze zich over aan
fantasieën die een heel eigen leven gaan leiden: een vrouw leeft in angst
vanwege aardbevingen om haar heen; mensen getuigen van de
mysterieuze ontvoering van een kind uit een parkje. Toevallige
ontmoetingen en kleine gebeurtenissen monden uit in een grootse climax.
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