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In de serie 'Morgen toen de oorlog begon' gaat een groepje vrienden een paar dagen kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is
alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en
hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. In deel 4, De avond valt, bivakkeert de groep op een afgelegen plek die de bezetter nog niet
ontdekt heeft, en vanuit hier voeren ze guerrilla-acties uit. Een van de meiden kan het niet meer aan en maakt een einde aan haar leven. Een andere raakt in coma... NieuwZeeland bemoeit zich met de oorlog en biedt de groep tijdelijk onderdak aan.
Jojo Moyes is de bestsellerauteur van 'Voor jou' (Me Before You) en 'Een leven na jou' (After You). ‘Voor mij’ is het derde boek met de onstuitbare Lou in de hoofdrol. In ‘Voor
mij’ heeft Louisa Clark besloten de stap te wagen: ze is alleen afgereisd naar New York, ervan overtuigd dat haar prille relatie met Sam dit avontuur zal overleven. In haar
nieuwe baan wordt ze meteen in het diepe gegooid, want het leven van haar werkgevers, de rijke familie Gopnik, speelt zich af in de hoogste sociale kringen. Het geld en de luxe
ten spijt blijkt hun leven niet bepaald een sprookje. Als Lou op een society-event de charmante Joshua Ryan ontmoet, lijken heden en verleden door elkaar te gaan lopen. Lou’s
hart ligt in Engeland, maar intussen speelt haar leven zich af in New York. Het wordt steeds moeilijker om de kloof te overbruggen. Zal Lou erin slagen om zichzelf niet te
verliezen tussen deze twee werelden? ‘Heerlijk om weer een boek te lezen over Lou Clark, een dierbare vriendin sinds ik ‘Voor jou’ las.’ Libelle ‘Lou blijft geweldig: opgewekt,
eigenzinnig, eerlijk en avontuurlijk gekleed.’ NBD Biblion
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet
doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze
vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe
vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele
illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Combines the current Practice Workbook and the Guided Practice Workbook into one workbook. Now you have a single workbook for all your students! This workbook provides two levels of support for
students. The Guided Practice activities provide step-by-step practice including vocabulary flashcards and folding study sheets, guided grammar practice, and scaffolded support for each chapter's Lectura,
Presentación oral, or Presentación escrita. The Core Practice activities feature basic practice for each chapter's new vocabulary and grammar, plus end-of-chapter Crossword Puzzle and Organizer. Looking
to move to online workbooks?
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