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Ian Stewart's Galois Theory has been in print for 30 years. Resoundingly popular, it still serves its purpose exceedingly well. Yet mathematics
education has changed considerably since 1973, when theory took precedence over examples, and the time has come to bring this
presentation in line with more modern approaches. To this end, the story now begins with polynomials over the complex numbers, and the
central quest is to understand when such polynomials have solutions that can be expressed by radicals. Reorganization of the material
places the concrete before the abstract, thus motivating the general theory, but the substance of the book remains the same.
Parijs, 13 november 2015. Antoine Leiris is thuis met zijn zoontje van anderhalf. Zijn vrouw Hélène is met een vriend naar een concert in het
Bataclantheater. Opeens verschijnen er berichten op zijn telefoon over aanslagen. Hij gaat op zoek naar zijn vrouw, 24 uur later hoort hij dat
zij die nacht om het leven is gekomen. Enkele dagen later plaatst Antoine Leiris een brief aan de terroristen op Facebook: hij weigert hun
daden te beantwoorden met haat. De brief wordt wereldnieuws. In Mijn haat krijgen jullie niet beschrijft Antoine Leiris hoe hij zijn dagen
doorkomt na de fatale nacht, tot het moment dat hij met zijn zoon het graf bezoekt. Met weinig woorden laat hij zien dat het leven hoe dan
ook doorgaat en door moet gaan zonder de open blik naar de wereld te verliezen. ‘Ik moet naar Melvil toe, die wakker wordt uit zijn
middagslaapje. Hij is net zeventien maanden, straks gaat hij zoals elke dag zijn tussendoortje eten, daarna gaan we zoals elke dag spelen,
en zijn leven lang zal dat jongetje jullie beledigen door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, zijn haat krijgen jullie ook niet.’
In ‘Leerjaren in Topeka’ van Ben Lerner doet Adam Gordon halverwege jaren negentig eindexamen in Topeka, Kansas. Zijn ouders zijn
beroemde psychotherapeuten; de gesprekken ’s avonds aan de eettafel zijn indringend. Op school geniet Adam enige faam als debater, als
aspirant-dichter en als gewichtheffer. Hij is ook een van de leerlingen die de zonderlinge klasgenoot Darren bij wijze van experiment in hun
‘coole’ kliekje opnemen. Zijn aanwezigheid op een van de tienerbacchanalen die Adam in het weekend bezoekt, zal desastreuze gevolgen
hebben. ‘Leerjaren in Topeka’ is het wordingsverhaal van ons huidige politieke moment. Lerner laat op meesterlijke wijze zien hoe het
nieuwe rechts zijn oorsprong vindt in de verveling van een Amerikaans voorstedelijk tienerbestaan. Bovenal is dit het verhaal van een
Amerikaanse familie: van twee ouders die het beste willen voor hun enig kind, dat op zijn beurt nauwelijks kan wachten om Topeka voorgoed
achter zich te laten.
A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the
classroom. English File Third edition - the best way to get your students talking.The English File concept remains the same - fun, enjoyable
lessons which get students talking through the right mix of language, motivation, and opportunity - but now the content and the components
have been updated and improved for students and teachers.The English File third edition digital components help to make the most of
teaching and learning opportunities inside and outside the classroom. The digital package includes: iTools (a digital classroom resource),
iTutor and iChecker for students, Pronunciation App for mobiles, Online Workbook,Student's and Teacher's websites
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te
pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat
Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands
tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek
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meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de personages
vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze
zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green heeft een
meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan
450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman
wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs
van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd
de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Shorter syllabus for beginners - 7 units 'Words and phrases to learn' in every lesson Authentic 'People in the street' interviews Consolidation
and review pages after each unit 'Can you...?' game Communication section and Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, and
Sounds Bank

English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting students talking. In fact, 90% of English File
teachers we surveyed in our impact study found that the course improves students' speaking skills.
English File Elementary Student's Book is suitable for CEFR level A1-A2English File, third edition, provides a balance of
grammar, vocabulary, pronunciation and skills to give students the right mix of language and motivation to get them
talking.With lively lessons and engaging topics, classes are enjoyable and provide opportunity for students to practise
and improve.Support for teachers includes a Teacher's Book with over 100 photocopiables along with extra tips and
ideas. The Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook on-screen
and interactive.
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen
zich samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
A new edition of the best-selling 'English File', improved throughout with brand new digital components to use inside and
outside the classroom. English File Third edition - the best way to get your students talking.
7 units Colloquial English video lessons Consolidation and review pages after each unit Communication section and
Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, Phrasal Verbs in Context, Sound Bank and Wordlist
Split editions of the New English File series, with Student's Book and Workbook in one.
Engaging texts, new video content and a comprehensive digital package are just some of the features that make this fully revised
edition even more effective. New World culture lessons encourage the exploration of contemporary topics and develop online
research skills. Language live lessons provide light-hearted contexts for practising functional language and writing. The DVD
contains all the audio and video clips and a digital Mini dictionary of key vocabulary. Free audio resources Free audio resources
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for the Cutting Edge series are available online at the English Portal. Simply complete your request via this link and create your
account for the English Portal. Once your account is active you'll find the Cutting Edge free resources are accessible in your
English Portal account.
Aan het begin van het schooljaar is Penny er helemaal klaar voor: ze kan de wereld aan – alleen. Noah is van de aardbodem
verdwenen na het afbreken van zijn wereldtournee en niemand weet waar hij uithangt, zelfs Penny niet. Wanneer Megan haar
uitnodigt op de toneelschool, is dat voor Penny de ideale kans om nieuwe vrienden te maken. Ook mensen helpen lijkt de perfecte
manier om voorgoed te genezen van haar liefdesverdriet. Elliot heeft haar meer nodig dan ooit en ze ontmoet Posey, die worstelt
met podiumangst en best wat steun kan gebruiken. Maar is de charmante Schotse Callum wel de juiste afleiding? En kan Penny
echt verder met haar leven als Noahs schaduw haar overal lijkt te achtervolgen? Het derde deel in de succesvolle Girl Online-serie
Vervolg op Girl Online en Girl Online Going Solo Zoe Sugg, ofwel Zoella is razendpopulaire vlogger @zoella www.zoella.co.uk
Grammar, pronunciation, and vocabulary practice for every unit Extra vocabulary - More Words to Learn Check What You Know
MultiROM with video, quizzes, audio, dictations, exam practice, and reference material
"Just when you thought it couldn't get any better!" A new edition of the best-selling English File - the best way to get your students
talking.A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some
favourite lessons from New English File - English File third edition provides the right mix of language, motivation, and opportunity
to get students talking.English File third edition offers more support for teachers and students. Teacher's Book provides over 100
photocopiables to save preparation time, plus extra tips and ideas. Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with
the Student's Book and Workbook, on-screen andinteractive.
Anekdotisch-biografisch handboek uit de tweede eeuw na Christus van de antieke Griekse filosofie.
The Market Leader Practice File is the perfect way to extend the Market Leader course. It has extra grammar practice and a
complete syllabus of business writing. Available with an audio CD to support extensive pronunciation work.
English File third edition: Elementary: Class Audio CDsOUP Oxford
3 Student's Book units Practical English lessons with video Consolidation and review pages after each unit Communication section and
Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, and Sound Bank 3 Workbook units Answer key
English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting students talking. In fact, 90% of English File teachers we
surveyed in our impact study found that the course improves students' speaking skills. communication and language practice than ever
before, helping students develop relevant communication skills they can use immediately in the workplace.
English File Pre-Intermediate Student's Book is suitable for CEFR level A2-B1English File, third edition, provides a balance of grammar,
vocabulary, pronunciation and skills to give students the right mix of language and motivation to get them talking. With lively lessons and
engaging topics, classes are enjoyable and provide opportunity for students to practise and improve. Support for teachers includes a
Teacher's Book with over 100 photocopiables along with extra tips and ideas. The Classroom Presentation Tool brings your classroom to life
with the Student's Book and Workbook on-screen and interactive.
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Modular unit structure with either a functional or communicative focus Clear structure and easy-to-follow layout in every unit Supported
speaking and listening practice throughout the course 20 pages of additional TOEIC® test practice in the Student Book Audio CD contains all
listening activities from the Student Book, further listening practice, and access to an online TOEIC® practice test at oxfordenglishtesting.com
Culture file at the end of each unit includes useful tips about international customs and cultures Teacher's Guide includes extra
photocopiables for use in class, and progress tests to track students' development
Penny heeft een geheim: onder de alias Girl Online blogt ze over schooldrama’s, jongens, haar rare, chaotische familie en de
paniekaanvallen die ze sinds kort heeft. Wanneer alles alleen maar slechter lijkt te gaan, stuurt haar familie haar naar New York. Daar
ontmoet ze de knappe en gitaar tokkelende Noah. Penny wordt verliefd en natuurlijk houdt ze elke ontwikkeling bij op haar blog. Maar Noah
heeft ook een geheim, een geheim dat Penny’s dekmantel in gevaar brengt. En erger nog: ook haar belangrijkste vriendschap komt hierdoor
op het spel te staan.
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die
wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Deaf and hard-of-hearing students form a specific group of foreign language learners. They need to use foreign languages just like their
hearing peers if they want to enjoy the same benefits of globalization and technical advancements of today, yet they cannot take part in the
same foreign language education. As sign language users, lip-readers or persons relying on hearing aids or cochlear implants in their
everyday communication, they need special support in learning a foreign language. This book has been written by teachers and researchers
involved in teaching English as a foreign language (EFL) to deaf and hard-of-hearing students in various different European countries,
including the Czech Republic, France, Hungary, Norway, Poland, and Serbia. The chapters mirror both the authors’ personal journeys
through this field and give insight into various aspects of empirical research into the foreign language acquisition of hearing-impaired learners.
They discuss mainly the issue of specific methodology for teaching EFL vocabulary, grammar, reading, writing and speaking to deaf and hardof-hearing persons and the challenge of effective communication during the classes via sign language, cued speech or the oral approach.
Special chapters are also devoted to EFL teachers’ experience in special schools for the deaf. Educators interested in practical advice,
responses to challenges and worked-out solutions to problems will particularly welcome this book as a useful source of ideas. It will also help
novice teachers embarking on their careers in English language education for deaf and hard-of-hearing children and adults.
Dit najaar verschijnt het tweede boek van online celebrity Zoe Sugg. AKA Zoella. Haar eerste boek Girl Online (januari 2015) is wereldwijd
een groot succes. Zoe beschrijft in haar boeken het leven van een blogster die blogt over jongens, schooldrama's, vriendinnen, familie en de
minder leuke momenten in haar leven. Het is niet autobiografisch, maar Zoe weet natuurlijk als geen ander waar ze het over heeft.
Carrie van Stephen King is het bloedstollende verhaal over Carrie White, een buitenbeentje met een godsdienstwaanzinnige moeder, dat al
twee keer werd verfilmd. Carrie heeft nooit de goede kleren aan, is niet goed in spelletjes en is altijd de laatste die de grap begrijpt. En dus
wordt ze het mikpunt van alle treiterijen. Maar Carrie is geen normaal meisje. Als ze wil, kan ze dingen laten bewegen met haar gedachten.
Het is een zonde, vindt haar moeder, daarom maakt ze het haar geheime spelletje. Ze kan knikkers laten dansen, kaarsen omgooien, deuren
op slot doen. Dan komt uit onverwachte hoek een vriendelijk gebaar. Een van de meisjes heeft spijt van haar aandeel aan de pesterijen en
vraagt haar vriendje, een van de populaire jongens, om Carrie mee te vragen naar het schoolfeest. Dit valt in slechte aarde bij de grootste
pestkop van de klas die het Carrie niet gunt, en ze bedenkt een afschuwelijke wraakactie. Carries droom wordt werkelijkheid, om vervolgens
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op het hoogtepunt compleet aan gruzelementen te vallen. Dan slaan bij Carrie alle stoppen door... Stephen King (1947) heeft meer dan
tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken zijn
Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de
National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Bloederig en angstaanjagend... je kan het niet
neerleggen!’ Chicago Tribune ‘Staat garant voor koude rillingen.’ The New York Times
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
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