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Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van
zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje.
Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype
Dyslexie.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge
vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar
haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op
haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op
het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen
haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun
idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van
Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen
haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij
de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien
wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen
moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het
bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Zelfs de vijanden van James Bond zitten niet meer bij de
KGB tegenwoordig. Je kunt je afvragen waar we 45 jaar lang
zo bang voor zijn geweest. De Koude Oorlog, de strijd tussen
democratie en kapitalisme (het Westen) en het internationale
communisme (het Oosten), werd door iedereen als een
grauwe en gevaarlijke periode ervaren. De aanleg van een
kerwapenarsenaal door de beide wereldmachten zorgde in
vele landen voor - achteraf bekeken - hilarische brochures en
tips van de Bescherming Burgerbevolking ('Wenken voor de
bescherming van uw gezin en uzelf'). In 2006 kan Lewis
Gaddis opgelucht schrijven dat de Koreaoorlog eigenlijk het
hoogtepunt van de strijd is geweest. Als Margaret Thatcher,
Ronald Reagan, Michail Gorgatsjov, Paus Johannes Paulus II
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en Lech Walesa dat hadden geweten, was het IJzeren
Gordijn dan eerder gevallen?

Fully revised and updated content matching new
Cambridge International Examinations 9701 syllabus for
first examination in 2016. Endorsed by Cambridge
International Examinations, this digital edition
comprehensively covers all the knowledge and skills
students need during the A Level Chemistry course
(9701), for first examination in 2016, in a reflowable
format, adapting to any screen size or device. Written by
renowned experts in Chemistry teaching, the text is
written in an accessible style with international learners
in mind. Self-assessment questions allow learners to
track their progress, and exam-style questions help
learners to prepare thoroughly for their examinations.
Answers to all the questions from within the Coursebook
are provided.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus,
atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal
schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het
karakter van de beroemdste en meest vernuftige
detective aller tijden. De spanning, de intriges en de
vaart waarmee de verhalen worden verteld, hebben niets
aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de
Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de verhalen
Het teken van de vier, Het mysterie van het
Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.
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