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Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
The Spanish equivalent of the Petit Larousse, this dictionary is
carefully brought up-to-date & takes into account the latest
changes of vocabulary & facts in Spain & Latin America. Students
& teachers of Spanish can now own one of the most well known &
respected dictionaries.
Gran enciclopedia Larousse en veinte volúmenes
El pequeño Larousse ilustrado 2006
Boletín bibliográfico CERLAL.
revista de Cepromex, organismo de la Camara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana
Pequeno Larousse Illustrado 1996
Estudios centro americanos
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor
onderwijs voor iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van
vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog
maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij woonde in Pakistan.
Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar
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Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door het
hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag.
Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle
kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde
Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke straat, in elk
dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is
mijn recht op school te zitten en boeken te lezen, samen met
Rotbeesten is een fantastisch rijmpjesboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen in kleur van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op
je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien alle
illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen.
Roald Dahl laat hele een stoet nare dieren voorbijtrekken. Een varken, leeuw, krokodil,
schorpioen, miereneter en nog veel meer rottige beesten laten hun ware aard zien. Doe de deur
op slot! Pak een geweer! Vooruit! Schiet op! Ik hoor het weer! Te laat! Nu zijn we er geweest!
O, wat een griezelig, vies, groen beest! Zijn tanden blikkeren, zijn ogen ook... ’t Is die
levensgevaarlijke KROKELEDOOK! br”iRotbeesten ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Anuario bibliográfico colombiano
Mar del sur
Catálogo ISBN. I.N.L.E. 1979
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Identidad en el imaginario nacional
Rotbeesten
Ik ben Malala
Compact, yet comprehensive, this book contains more than 5,000 full-color
illustrations, charts, tables, photographs, and maps, as well as providing
generous coverage of Spanish language and culture. With over 90,000 words and
200,000 definitions, this annually revised book serves as a handy reference
guide. Full-color illustrations.
L’histoire des traites, des esclavages, des abolitions et de leurs héritages est
trop souvent mal connue ou invisibilisée. La demande sociale est pourtant forte
et de grandes enquêtes scientifiques nourrissent une recherche internationale
qui éclaire les questions d’aujourd’hui, autour de la construction des identités
politiques et des discriminations. Cependant, beaucoup reste à faire car les
avancées de l’histoire scolaire ne sont jamais acquises. Cet ouvrage offre un tour
d’horizon international exceptionnel sur les programmes scolaires et les
pratiques pédagogiques de l’école élémentaire au lycée en mettant en connexion
l’Afrique, les Amériques et l’Europe. De nombreux retours d’expérience et des
propositions pédagogiques pluridisciplinaires enracinées dans la recherche sont
présentées. Ce livre s’adresse aux spécialistes de l’école ainsi qu’à un large
public, intéressé par le croisement des regards sur les représentations de
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l’esclavage dans les sociétés actuelles et leurs dynamiques.
El árbol de Sodoma
Nuevo León y sus maestros
De lotgevallen van Robinson Crusoe
Libros españoles en venta
Historia, 2
LEV

An illustrated, general purpose dictionary and encyclopedia
of places, people and events with 90,000 entries and over
5,000 illustrations.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom
uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de
dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’
Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer
dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder.
Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit
wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke
aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan
naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal
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gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool
van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het
verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe
haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven
er nu uitziet.
Tercer grado secundaria
Organon der geneeskunst / druk HER
Pequeño Larousse ilustrado
órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Pequeño Larousse illustrado
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs en
door de taliban werd neergeschoten
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde litho's met daaronder de (sterk
verkorte) tekst van het oorspronkelijke verhaal.
El autor vive en París desde 1977, donde enseña y traduce poesía. Esta obra
presenta un ciclo narrativo escrito en tres momentos, cada uno de ellos
independiente del otro.
Bibliografía española
revista de Cepromex, organismo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
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Mexicana
aude sapere
reescritura y enseñanza de la historia
Periódico oficial del gobierno
un primer acercamiento
In Eenzame prooi, deel tien in Val McDermids Tony Hill en Carol
Jordan-reeks, vindt een serie ogenschijnlijke ongelukken plaats waar
Tony Hill het zijne van denkt... In Eenzame prooi, het tiende deel uit
de internationaal geprezen thrillerserie over Tony Hill van Val
McDermid, worden Tony en Carol geconfronteerd met een
schrikwekkende moordenaar. Een stille nacht op een verlaten
landweg. Plotseling het lawaai van een auto die in vlammen opgaat,
en later de drukte van brandweer en politie. Een verbrand lichaam
zit achter het stuur. Algauw ontdekken rechercheur Carol Jordan en
psycholoog Tony Hill dat het beslist geen ongeval was. Zo begint
hun jacht op een schrikwekkende moordenaar. Iemand die denkt dat
hij onzichtbaar, onvindbaar en ongrijpbaar is. Meer slachtoffers
volgen, en Carol en Tony worden meegesleurd in een duister moeras
van angst en wraak... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan De
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sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de
Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de
beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven
en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.
ECA.
Eenzame prooi
Diario oficial
El Pequeño Larousse ilustrado 1997
Agenda
Diario oficial de la federación
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