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Preparacion Dele Intermedio B2 Claves Edelsa
Met De vier seizoenen van de zomer heeft de Franse schrijver Grégoire Delacourt een
prachtige roman geschreven over vier liefdesgeschiedenissen op één warme dag aan
de Franse kust. Zomer 1999. Op het brede strand van Le Touquet spelen kinderen
terwijl moeders liggen te doezelen in de zon. Overal rondom hen, in de duinen, de
cafés en op de steigers, bloeit de liefde op. Vier stellen van 15, 35, 55 en 75 ontmoeten
elkaar, zich onbewust van de invloed die ze op elkaar hebben. Ze staan voor alle fases
van de liefde in ons leven: de ontdekking van de liefde, de herinnering aan een grote
liefde, de herontdekking van de liefde en de eeuwige liefde. Grégoire Delacourt schreef
met De vier seizoenen van de liefde een elegante roman over een universeel thema:
soms melancholiek, soms energiek, maar altijd met veel gevoel. In Frankrijk werd het
dé zomerhit met meer dan 125.000 verkochte exemplaren.
Consta de 32 sesiones de trabajo que permiten una preparacion completo del diploma,
ofreciendo una enorme cantidad y variedad de ejercicios. Cada sesion esta dedicada a
una parte del examen - todas las actividades estan diseñadas a imagen de las del
examen - y se puede realizar en un espacio de tiempo que corresponde
aproximadamente a dos horas de clase. Las sesiones, cuya estructura y distribucion
corresponden a las del diploma, se complementan con un modelo completo de examen
y un apendice de modismos. Concibe la preparacion del diploma como una actividad
de desarrollo de habilidades que permita resolver las dificultades principales de las
pruebas, con especial atencion a uno de los principales factores de éxito : el control del
tiempo. Ofrece una informacion completa, actualizada y convenientemente dosificada
del examen : partes en que se divide, ejercicios de coda prueba, evaluacion, tiempos,
etc. Permite ser usado de forma autonoma por el estudiante gracias a que incluye en
un unico volumen todo lo necesario para ello : claves comentadas, comentarios,
consejos, recursos para la preparacion mas alla del libro, y naturalmente audiciones
con sus correspondientes transcripciones. Permite ser utilizado igualmente en cursos
de preparacion del DELE (Nivel superior). Realizado por un equipo de profesores del
Instituto Cervantes con una amplia experiencia como examinadores y como
preparadores de candidatos. Todo esta explicado con un lenguaje asequible y
apropiado al nivel de comprension del estudiante.
Class book and self-learning for students preparing to spend an Erasmus year in Spain.
14 units with balanced social-cultural and linguistic information. Complete with answers
and audio CD. Suitable for class or self-learning.
In ‘Engeland, Engeland’ van Julian Barnes bedenkt een roekeloze zakenman een
groots project waarmee hij zijn carrière kan afsluiten. Het eiland Wight wordt opgekocht
en omgebouwd tot een historisch themapark: replica’s van onder andere de Big Ben,
Stonehenge en de Krijtrotsen van Dover worden opgetrokken, traditionele Engelse
gebruiken door acteurs nagespeeld en de koning en koningin (naar wordt gefluisterd de
echte) ingezet. Een mekka voor toeristen, die dan ook in drommen komen kijken hoe
Robin Hood en zijn trawanten de rijken bestelen en de dorpsgek weer ronddoolt. Het
project is monsterlijk, riskant, Engelser dan het origineel – en een daverend succes.
Terwijl het pretpark op het eiland de onafhankelijkheid afkondigt en toenadering zoekt
tot de Europese Unie, raakt het oude Engeland in voorindustrieel verval en verder
geïsoleerd van het continent. Deze herdruk van Barnes’ briljante satire uit 1998 bevat
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de afscheidsbrief die Barnes aan Europa schreef ter gelegenheid van de Brexit op 31
januari 2020.
Het oneindige plan is een wonderlijke familiegeschiedenis die zich voornamelijk
afspeelt in de roerige jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw. De kleine Gregory
Reeves wordt na de dood van zijn vader opgenomen in het gezin van de Mexicaanse
familie Morales in Los Angeles. Hun dochter Carmen beschouwt hij vanaf die tijd als
zijn zusje. Carmen zal Gregory zijn levenlang steunen bij zijn zoektocht naar innerlijke
rust en vrede, want zij weet van jongs af aan als geen ander wat het betekent om als
Mexicaanse in een vijandige wereld te leven. Voor Gregory betekent haar steun dat hij
als volwassene na een tumultueus leven eindelijk zijn Vietnam-trauma achter zich kan
laten. Hij hoeft niet langer voor zijn oorlogsherinneringen te vluchten in een
onvermoeibare carrièredrift, in een hang naar luxe en in kortstondige liefdesaffaires.
Van Carmen leert hij hoe een mens pas een innerlijk evenwicht vindt als hij op eigen
benen kan staan.
Zeventien jaar geleden leidde William Wisting het onderzoek in een van Noorwegens meest
beruchte strafzaken, de moord op de jonge Cecilia Linde. Als men ontdekt dat het bewijs is
vervalst, wordt Wisting geschorst. Het ziet ernaar uit dat er een man onterecht is veroordeeld
voor de moord, en de media ruiken bloed. Wisting heeft zijn leven gewijd aan de jacht op
criminelen. Maar nu is hij degene op wie jacht wordt gemaakt. Om uit te vinden wat er
daadwerkelijk is gebeurd moet Wisting zelf op onderzoek gaan, en niemand mag weten van
zijn onderzoek. De pers gaat zijn gangen nauwlettend na en dus vraagt hij hulp aan zijn
dochter Line, een journalist. De vermissing van opnieuw een jonge vrouw vormt het startschot
voor een zinderende race tegen de klok. Wisting en zijn dochter moeten iedereen nét een stap
voor proberen te blijven.
Magnifieke baaien, dromerige haventjes... Het is moeilijk te geloven dat deze mooie plek het
hoofdkwartier is van een criminele bende. Toch is het zo, en volgens de informatie van FBIagent Roman DeWinter zit Charity, de eigenares van de Whale Inn, er tot haar nek toe in.
Zodra hij haar ontmoet, begint hij echter te twijfelen, en die twijfel groeit met de dag - net als de
onderhuidse spanning tussen hen... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Detective Tess Monaghan is voor de duivel niet bang. Maar dit keer heeft ze het misschien iets
te bont gemaakt. Nog niet zo lang geleden heeft ze een internetdater met een ziekelijke
voorkeur voor jonge meisjes zo zwaar afgestraft dat hij een aanklacht tegen haar heeft
ingediend. Om in de luwte te blijven doet Tess wat onderzoek in het archief. Ze stuit op een
reeks onopgeloste moordzaken die verband met elkaar lijken te houden. Geholpen door
politierot Carl Dewitt, die destijds betrokken was bij het onderzoek, komt Tess wel heel dicht bij
de moordenaar. Of is het de moordenaar die haar steeds dichterbij lokt?
"Este libro permite a los alumnos prepararse para el Diploma de Espanõl, Nivel B2 (antes
Intermedio). - Presenta siete modelos de exámenes completos, similares a los reales. - Al final
del libro se ofrecen unas pautas para los exámenes en las que el alumno encontrará muchos
consejos útiles para enfrentarse a las pruebas con éxito. Las soluciones y las transcripciones
de las audiciones se encuentran en el libro de Claves de Preparación al Diploma B2."--Éditeur.
Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de stem van SD-officier
Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit schokkende en onthullende boek. Knolle had
gewaarschuwd dat er over zijn persoon 'niet veel te vinden zou zijn'. Als Duitse
inlichtingenman tijdens de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit te
wissen. Hoewel hij betrokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan van de
Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het nimmer tot een veroordeling. Maar
er kwam nog veel meer boven tafel. Een hernieuwde discussie over de vermeende spionage
van premier Hendrikus Colijn, welke haaks stond op de Nederlandse vooroorlogse
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neutraliteitspolitiek en ons land in groot gevaar had kunnen brengen. Ook wordt voor het eerst
duidelijk dat Colijn banden had met het verzet, zoals de Stijkelgroep, welke mede door naïviteit
van Colijn succesvol door het netwerk Knolle werd opgerold. Tientallen verzetslieden lieten het
leven. Daarbij biedt het dossier Knolle in samenhang met zijn Nederlandse netwerk ook ruimte
voor een hernieuwde kijk op Colijns rol in de zaak rond de naturalisatie van de omstreden
Duits-joodse zakenman Mannheimer alsmede zijn buitenechtelijke affaire met een Duitse
maîtresse. Ook lijkt Knolle niet stil te hebben gezeten in de affaire rond de terugkeer naar
Nederland van premier Jonkheer De Geer uit Engeland. Tevens onthulde Knolle ook nog
bijzonderheden rond de merkwaardige missie van Rudolf Hess, die als 'onderhandelaar' naar
Schotland was gevlogen. Voorts infiltreerde het Nederlandse netwerk van Knolle na de oorlog
in het Bureau Nationale Veiligheid en speelde het een rol in het ontstaan van wat wij later de
'Velser affaire' zijn gaan noemen. De infiltratie in het BNV wierp ook nieuw licht op de zgn.
'Stadhoudersbrieven' van Prins Bernhard. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

Het levensverhaal van de Nederlandse beeldende kunstenaar Jan Montyn (1924- ),
waarin zijn oorlogservaringen centraal staan.
Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de
Amerikaanse evangelicale theoloog.
Journaliste Irene en fotograaf Francisco kunnen hun ogen niet langer sluiten voor de
donkere kanten van hun land: de geruisloze verdwijning van tegenstanders van het
bewind. Ze gaan op onderzoek uit. En terwijl Irene en Francisco verstrikt raken in een
web van intriges en geweld, bloeit hun liefde op. ‘Dit is het verhaal van een vrouw en
een man die elkaar onmetelijk lief hadden en zo konden ontsnappen aan de
alledaagsheid van het bestaan. Ik heb het in mijn geheugen gegrift en gekoesterd zodat
de tijd het niet zou uitwissen en pas nu kan ik het eindelijk vertellen. Dat doe ik voor
hen en voor anderen die mij hun levensgeschiedenissen hebben toevertrouwd en tegen
mij zeiden: hier, schrijf op, opdat ze niet vervliegen in de wind.’ – Isabel Allende
Een vrouw die haar volwassen dochter heeft verloren, vertelt in deze roman hoe zij
haar leven langzaam aan weer oppakt. Zij moet talloze dalen door voordat ze weer zin
en plezier krijgt in het bestaan. Op de weg die ze gaat, heeft ze veel steun aan haar
familie, een bonte verzameling eigenzinnige mensen, wier levens door onverwachte
gebeurtenissen worden gekleurd. En wanneer die door Allende worden opgetekend,
leidt dat vanzelf tot prachtige verhalen. Onderweg komt ze een man tegen, die net als
zij al wat ouder is en door het leven is getekend. Twee eigenwijze en krachtige
personen, dat betekent heftige botsingen en grote passie. Die vrouw is Isabel Allende
zelf. In dit boek richt zij opnieuw het woord tot Paula en vertelt zij hoe het haarzelf en
de familie is vergaan na Paula's dood. Met recht kan men zeggen dat De som der
dagen de roman van Allende's leven is.
Rond een aantal thema's wordt verteld hoe mensen zich in de loop der eeuwen
voorstelden hoe de toekomst er zou uitzien. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
bijvoorbeeld robots, bacteriewerend ondergoed en een verjongingsbron, Met gekleurde
illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
Dit boek verplaatst ons in een 'broederschap' ergens in Twente, in de jaren na de
Belgische opstand tegen koning Willem I. Twente was toen het land van de arme
huiswevers. De roman, een jeugdwerk van Anne van der Meiden, doet ons meeleven
met de zorgen, moeiten en kleine vreugden van een aantal eenvoudige huiswevers.
Door de technische vooruitgang - de overgang van handspoel en later naar de
stoomkracht van de fabrieken - werden zij in een crisis geworpen, waardoor hun levens
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ingrijpende veranderingen ondergingen. Toen de auteur zich destijds in het Twentse
verleden ging verdiepen, zag hij al spoedig het decor voor zijn verhaal voor zijn ogen
verschijnen: armoede, ziekte en fatalistische berusting.
‘Ik ben een Irakese vrouw van vierentwintig. Ik heb de oorlog overleefd. Meer hoef je
eigenlijk niet te weten. Het is het enige wat tegenwoordig van belang is.’ Zo
introduceert in augustus 2003 een jonge vrouw zich op haar weblog. Ze noemt zichzelf
Riverbend en geeft ooggetuigenverslagen van het dagelijkse leven in Bagdad onder de
bezetting. Wereldwijd krijgt ze een enorm lezerspubliek dat hongert naar haar
ongefilterde verslag en haar heldere analyses. Riverbend reageert zowel zeer
persoonlijk als politiek. Ze beschrijft de invloed die de Amerikaanse bezetting op haar
en haar familie heeft. Haar hele leven verandert radicaal en ze onthult onverbloemd het
lot van de vrouwen in Irak, wier rechten en vrijheden na de inval van de Amerikanen
steeds verder worden teruggedrongen door de opkomst van het fundamentalisme.
Konden vrouwen voordien nog gewoon over straat lopen, nu zijn hun banen hun
ontnomen en mogen ze alleen nog maar onder begeleiding van een man en geheel
bedekt het huis verlaten. Riverbend beschrijft haar ervaringen in Bagdad onder vuur
soms woedend en dan weer vol humor, maar altijd eerlijk en met passie. De lezer komt
meer van Irak en de oorlog te weten dan via welke nieuwsbron ook
Eliza Sommers vertrekt in 1849 uit Chili naar het noorden om haar geliefde te zoeken.
Aangestoken door de goudkoorts is hij naar Californië gegaan om er zijn geluk te
beproeven. In het onbekende land met de goudvlaktes, dat voornamelijk wordt bevolkt
door eenzame mannen en prostituees, ontmoet Eliza een Chinese arts. Hij leert haar
de mysteriën van het menselijk lot kennen en begeleidt haar bij haar zoektocht. Dankzij
hem weet Eliza kracht te putten uit haar gevoelens van liefde en
vriendschap.Vastberaden zoekt ze haar weg door een wereld die wordt getekend door
hebzucht.
‘Ik heet Eva. Ik ben geboren in een achterkamer van een naargeestig huis en
opgegroeid tussen oude meubelen, boeken in het Latijn en mummies van mensen.
Toch ben ik daar niet melancholiek door geworden want ik ben ter wereld gekomen met
in mijn geheugen een vleugje oerwoud.’ In een stijl die even krachtig en kleurrijk is als
het Zuid-Amerikaanse landschap van regenwouden, ruige bergen en verdorstende
woestijnen, vertelt Isabel Allende het adembenemende verhaal van het bizarre en
fantastische leven van Eva Luna. Ze voert de lezer mee naar een exotische wereld
waarin werkelijkheid en verbeelding naadloos in elkaar overgaan.
DELE Intermedio : preparación al diploma intermedio español lengua extranjera.
Claves : Nivel B2. Transcripciones y soluciones comentadasPreparación al diploma de
espa?olNivel Intermedio B2. Claves : transcripciones y soluciones comentadas
Portret in sepia speelt zich af in San Francisco en in Chili, een land dat aan het einde van de
negentiende eeuw geteisterd wordt door oorlogen en burgerstrijd. Aurora del Valle lijdt aan een
trauma waardoor de eerste vijf jaar van haar leven uit haar geheugen zijn gewist. Ze groeit op
in een bevoorrecht milieu en laat zich verleiden tot een huwelijk met een steenrijke man.
Wanneer ze, toch al gekweld door afschuwelijke nachtmerries, door hem wordt verraden,
besluit ze het mysterie van haar verleden te ontrafelen. Isabel Allende voert een sterke vrouw
ten tonele die zich ontworstelt aan het lot, dat haar haast onontkoombaar door het verleden
wordt opgelegd. Portret in sepia is een wonderbaarlijke familiesage, waarin de lezer
personages uit Fortuna’s dochter en Het huis met de geesten ontmoet.
El Cronometro es un manual de preparacion del examen para la obtencion del Diploma de
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Español como Lengua Extranjera (DELE), Nivel Intermedio. Consta de 30 sesiones de trabajo
divididas en dos vueltas de 15 sesiones y una parte final donde hay un modelo de examen con
las caracteristicas del DELE. Aqui el candidato podra encontar material de preparacion y
consejos practicos para cada una de las partes del examen. El manual has sido elaborado por
profesores de E/LE pertenecientes a diferentes Centro del nstituto Cervantes y con
experiencia en la realizacion de examenes y en la preparacion de cursos para los examenes
DELE ; entre las novedades metodologicas que presenta destacan el tratamiento del tiempo
en la realizacion de las actividades, los instrumemntos de analisis de dicha realizacion, y la
propuesta de recursos para ampliar la preparacion, asi como la inclusion de las claves en
cada sesion de trabajo. Junto con el libro hay un CD con las audiciones de todo el libro. El
Cronometro es un libro que se puede usar en forma individual o en grupo, ya que se adapta a
distintot tipos de contextos de aprendizaje.
Verslag van een hernieuwde kennismaking met Tibet in 1981 van de Duitse auteur, die er
eerder al van 1944-1951 verbleef.
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