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Scambio B Unterrichtswerk Fur Italienisch In Drei
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
Zeilen der hoop
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Artwork by Luc Tuymans. Edited by Stephan Berg. Text by Konrad Bitterli.
een voordracht
Het geheim van verloren zaken
Unterrichtswerk für Italienisch in drei Bänden/CD-ROM
Scambio A. Schülerband 1

Waarom wordt de jonge Caroline zo hard gestraft voor het openbaren van een verborgen familiegeheim? Zelf heeft ze nog nooit iets verkeerd gedaan of straf gekregen, maar nu wordt ze onmiddellijk onterfd en verbannen naar haar nicht in Cornwall. Haar veilige wereldje staat plotseling op zijn kop, maar wanneer ze de charmante Paul Landower ontmoet, begint ze eindelijk weer te stralen. Maar tragedie blijft Caroline achtervolgen, want ook haar nieuwe liefde houdt een duister geheim voor haar achter.. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993).
Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Scambio B. Grammatisches Beiheft 3
Aardrijkskunde van Nederland
Scambio B/Scambio B LM 3
De ketting
Interpretatie van de ontdekkingsreis van Columbus in 1492 naar Amerika, uitgaande van de theorie dat Columbus een bekeerde jood was, op zoek naar een "huis" voor de uit Spanje verdreven joden.
Dit is geen dagboek
Einführung in die Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen
Scambio B. Schülerband 2
De Meryl Streep filmclub

Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly. En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
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Unterrichtswerk für Italienisch in drei Bänden
Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme
the arena
Niet aan de verwachtingen voldoen dat wordt mijn levensdoel, heb ik vannacht besloten. Vanaf vandaag ga ik mijn uiterste best doen iedereen teleur te stellen. Een paar jaar na het overlijden van zijn moeder wordt de 16-jarige Boudewijn ‘ziek’. Hij is totaal apathisch en komt zijn bed niet meer uit. Zijn vader stelt hem voor de keuze: ‘Vanaf nu schrijf je elke dag een stukje in dit schrift en je luistert elke dag naar tenminste één van deze cd’s. Zo niet, dan laat ik je opnemen.’ Bou begint met forse tegenzin aan zijn ‘strafwerk’, maar gaandeweg blijkt het schrijven een uitlaatklep. 'Meeslepend, ontroerend en liefdevol biedt
Erna Sassen inzicht in de woede, de angst en de eenzaamheid die de hoofdpersoon ervaart op zijn weg naar de volwassenheid.' Arthur Japin
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Scambio B 2 Grammatiktraining
Scambio B 1 Schülerband
[i]Vrijheid begint pas als iedereen gelukkig is.[/i] Het is december 1942. Leningrad wordt al meer dan een jaar belegerd door de Duitsers. Er is nauwelijks nog eten. Boris en Nadja horen dat er buiten de stad nog wat te vinden moet zijn. Maar het is een levensgevaarlijjke tocht. Halverwege bezwijkt Nadja en vallen ze in handen van een Duitse patrouille. Was hun hele tocht toch voor niets? in 1965 heeft Jaap ter Haar de echte Boris in Leningrad ontmoet en toen deze ontroerende jeugdroman geschreven.
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de geheime missie van Christoffel Columbus
Luc Tuymans

De uitgave is gebaseerd op een voordracht gehouden op 9 april 1967 in Wenen. De oorspronkelijke uitgave is samengesteld op basis van transcriptie en aantekeningen van Adorno.
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Verraderlijke liefde
Scambio B/Scambio B Audio-CD-Collection 3
De buitenkant van meneer Jules
Alice vindt op een ochtend het levenloze lichaam van haar man. Terwijl Jules langzaam transformeert in een beeld dat uit marmer gehouwen lijkt, haalt ze herinneringen op en zegt ze dingen tegen hem die ze niet eerder heeft kunnen of durven uitspreken.
Boris

Kezia, Nathaniel en Victor ontmoeten elkaar na jaren op de extravagante bruiloft van een studievriend. Ze bevinden zich alle drie op het randje van een quarterlifecrisis en zijn met niets anders bezig dan hun eigen leven. Al snel vallen ze terug in hun oude gewoonten: Victor houdt van Kezia. Kezia houdt van Nathaniel. Nathaniel houdt van Nathaniel. Te midden van al deze semi-vrolijkheid heeft Victor een bizarre nachtelijke ontmoeting met de moeder van de bruidegom, waarna hij geobsedeerd raakt door een legendarische, al decennialang vermiste ketting en de vermeende
nazi-herkomst ervan. Deze ketting zet een avontuur in gang dat de drie van Miami tot Parijs brengt. De ketting is een roman over obsessie, over de valkuilen van moderne relaties en over drie vrienden die worstelen om bij elkaar te zijn nu hun levens niet zijn gelopen zoals ze hadden gehoopt. De pers over De ketting 'Een zedenkomedie en juwelendetective.' Trouw 'De ideale ‘Great American Novel’ voor de liefhebbers van Huwelijk van Jeffrey Eugenides en ook voor fans van Donna Tartts jongste roman Het Puttertje.' Boekhandel Voorhoeve 'Een slim, sardonisch, soms
absurd maar ook gevoelig verhaal. Een echt pareltje.' Kirkus Reviews
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