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In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de
verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd,
totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen
aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van
verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen
en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van
V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een hartverscheurende,
tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond
van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor
de Literatuur bekroond.
Cambridge English Proficiency 2 contains four complete and authentic examination
papers for Cambridge English: Proficiency, also known as Cambridge Certificate of
Proficiency in English (CPE). This collection of past examination papers provides the
most authentic exam preparation available. They allow candidates to familiarise
themselves with the content and format of the examination and to practise useful
examination techniques. This book contains a clear explanation of marking and
grading, authentic sample answers, a comprehensive section of keys and recording
scripts, and frameworks to help with thorough preparation for the Speaking test. Audio
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CDs containing the exam Listening material, a Student's Book without answers, and a
Student's Book with answers with downloadable Audio are available separately.
De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze
man die voor de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar hij regeert zijn
gezin met harde hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels.
Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het
ook anders kan: overal staan boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach
weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen
het gezin en Kambili moet alles op alles zetten om haar familie bijeen te houden.

Twee tijden, twee vrouwen, één noodlot... Kunnen ze beschermen wat hun lief
is? Juli 2005. Bij archeologische opgravingen aan de voet van de Pyreneeën
ontdekt Alice Tanner twee eeuwenoude skeletten. Het zijn niet alleen de oude
botten die haar een onprettig gevoel geven, de gehele tombe straalt een
overweldigende, kwaadaardige sfeer uit. Als de politie zich met de vondst gaat
bemoeien, besluit Alice om op eigen houtje naspeuringen te doen en stuit ze op
zeer merkwaardige zaken... Juli 1209. Aan de vooravond van de kruistocht die
de Languedoc uit elkaar zal rijten, krijgt de zestienjarige Alaïs een mysterieus
boek van haar vader. Hoewel Alaïs de vreemde woorden en symbolen niet
begrijpt, beseft ze dat het haar lotsbestemming is om dit geheim tegen elke prijs,
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hoe hoog ook, te beschermen..
De jonge jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis van Alice
Drablow bij te wonen en haar nalatenschap uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat
er achter de gesloten luiken van haar grote huis tragische geheimen schuilgaan.
Pas wanneer hij bij de begrafenis een glimp opvangt van een jonge vrouw met
een uitgeteerd gelaat, die geheel gekleed is in het zwart, bekruipt hem een
ongemakkelijk gevoel
'Carlos Ruiz Zafón slaagt er telkens weer in om bij zijn lezers een huivering over
hun rug te laten lopen.' - Frankfurter Rundschau 'Carlos Ruiz Zafóns
griezelverhalen treffen een toon, die miljoenen lezers in de wereld naar meer
doet verlangen.' - DIE ZEIT 'Wat heb je zoal nodig voor een geslaagde
winteravond, terwijl buiten de sneeuwvlokken vallen en binnen het haardvuur
brandt? Een bank, een warm drankje en dit boek!' - titel-magazin 'Het is het
onberekenbare, waardoor je het verhaal met ademloze fascinatie leest.
Enthousiast griezelen is dit.' - fantasyguide 'Zafón komt perfect tegemoet aan de
verwachtingen van jonge lezers en jonggebleven lezers.' - hr-online
Een seksschandaal maakt een groep tienermeisjes op schokkende wijze bewust
van hun eigen ontluikende seksualiteit. Victoria, leerlinge op een meisjesschool,
heeft een affaire gehad met Mr. Saladin, een muziekleraar van in de dertig. Het
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meisje wordt van school gestuurd en de schoolleiding verscherpt de regels.
Victoria groeit uit tot een ware heldin en is het gesprek van de dag. De
plotselinge en heftige publiciteitsgolf die op gang is gekomen neemt theatrale
vormen aan. Als studenten van de naburige toneelschool besluiten het
seksschandaal in hun eindejaarsvoorstelling te verwerken, komt het tot een
verontrustende confrontatie tussen werkelijkheid en fantasie. De studenten van
de toneelschool spelen hun rol op de planken met verve en de schoolmeisjes
proberen zo goed mogelijk hun rol tegenover de pers, hun ouders en elkaar te
spelen. Beide verhaallijnen worden bijzonder knap met elkaar verweven. Eleanor
Catton is zonder meer een van de grote nieuwe beloften binnen de Engelstalige
literatuur. '
Cambridge English Proficiency 2 Student's Book with AnswersAuthentic
Examination Papers from Cambridge English Language AssessmentCambridge
English
Een jong meisje komt na de dood van haar ouders rond 1850 terecht bij een
tante die getrouwd is met de waard van een oude, afgelegen herberg aan de kust
van Cornwall.
This guide has been designed with the reader inmind. In the editorial section are
articles written by experts in their field covering a wide variety of issues parents
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are likely to come across when choosing a school for their child. The dirctories
contain basic information about all the schools in each country complete with
contact details. Some schools provide more information on what they offer and
include photographs. In the appendix is up-to-date information about international
curricula and the examinations, tests and qualifications available, cobntact details
for Ministries of Education worldwide and a useful list of educational acronyms
and abbreviations.
Zedenschets van het Britse society-leven tussen de wereldoorlogen.
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