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In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de
stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke
New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed
verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke
gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn
ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen
in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende
roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de wereld achter is een
zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill
‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The
Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen.
Het levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
This edition is an annotated list of 390 literacy materials for adult new readers. All the materials are written on an eighth-grade level or below. These paperback instructional titles,
many in workbook format, are for use with adult basic education (ABE) and English-as-a-Second-Language (ESL) students. The introduction includes guidelines for identifying
and evaluating ABE and ESL books. Titles listed in the bibliography are divided into the following categories: leisure reading, biography, community and family life, jobs, reading
and writing, arithmetic, science, religion, the world and its people, ESL, and materials for tutors and teachers. Within each of these categories, the book titles are listed
alphabetically. Each entry provides author, publisher, publication date, Gunning Fog readability level, annotation, ESL level (when appropriate), components, pages, International
Standard Book Number, price, and series title. The bibliography also contains charts that identify the ABE and ESL skill levels of the books. The document includes nine
appendices: (1) the Reader Development Program (RDP); (2) the Gunning Fog Index; (3) materials for deaf adults; (4) a 30-item literacy resource directory; (5) ordering
procedures for RDP materials; (6) a list of branches of the Free Library of Philadelphia; (7) addresses of publishers and distributors; (8) an RDP publication order form; and (9) a
materials recommmendation form. The book is indexed by author and title/series. (KC)
Goyal Brothers Prakashan
Whether it’s for a professional document, a school paper, an Internet blog, or something more personal, effective communication depends on clear, concise, and grammatically correct writing.
Punctuation, spelling, and grammar rules can trip up anyone, while organization and word choice can make writing memorable—or banal. The Handy English Grammar Answer Book is an
engaging guide to writing with clarity for all occasions. It offers fundamental principles, grammar rules, and punctuation advice, as well as insights on writing for different occasions and
audiences. From a brief history of the English language to the deconstruction—and explanation—of the different parts of a sentence, and from showing how to punctuate correctly to how to
organize a well-argued essay, this easy-to-use reference answers nearly 500 questions and offers fun facts on the English language and its usage, including How did English become a
language spoken worldwide? What is a sentence fragment? When do I use “that” versus “which”? How do I use materials ethically on my own websites? How do I write an outline? Several
appendices, including model papers and sample writing for every occasion, a glossary of commonly used terms, a bibliography, and an index add to the book's usefulness.
"ExpressWays" provides dynamic, communicative practice that involves students in lively interactions based on the content of real-life contexts and situations. The functional syllabus is fully
integrated into a complete conversational course in which students not only learn the various ways to express each function, but also intensively practice the grammatical forms required to turn
functional expressions into lines of effective communication in English.
Includes proceedings of the Illinois Library Association.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar
met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder
brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn
geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen
succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New
York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
A world list of books in the English language.
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Expressways, by Steven J. Molinsky and Bill Bliss, is a complete four-level course that features all-skills language practice. The series incorporates cooperative learning, critical thinking, problem solving, roleplaying, cross-cultural discussions, self-assessment, and community activities to promote an interactive, student-centered learning experience. New Activity and Test Prep Workbooks provide a variety of
exercises and activities for reinforcing grammar, and grammar and test-taking practice to prepare students for standardized tests.
ExpresswaysEnglish for CommunicationAllyn & Bacon
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