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Handleiding voor het verbeteren van de uitspraak van het Engels.
Praktische handreiking voor Nederlandstaligen die hun Engels willen verbeteren.
Lonely Planet: The world's leading travel guide publisher Admirers of Russian literature claim that the 'Slavic soul' of writers such as Chekhov or Tolstoy can't be fully appreciated in translation. For the less
ambitious, the language will bring you closer to deciphering the 'riddle wrapped in a mystery inside an enigma' that is Russia. Get More From Your Trip with Easy-to-Find Phrases for Every Travel
Situation!Lonely Planet Phrasebooks have been connecting travellers and locals for over a quarter of a century - our phrasebooks and mobile apps cover more than any other publisher! Order the right meal
with our menu decoder Never get stuck for words with our 3500-word two-way dictionary We make language easy with shortcuts, key phrases & common Q&As Feel at ease, with essential tips on culture &
manners Coverage includes:Basics, Practical, Social, Safe Travel, Food! Lonely Planet gets you to the heart of a place. Our job is to make amazing travel experiences happen. We visit the places we write
about each and every edition. We never take freebies for positive coverage, so you can always rely on us to tell it like it is. Authors: Written and researched by Lonely Planet, James Jenkin, and Grant Taylor.
About Lonely Planet: Started in 1973, Lonely Planet has become the world's leading travel guide publisher with guidebooks to every destination on the planet, as well as an award-winning website, a suite of
mobile and digital travel products, and a dedicated traveller community. Lonely Planet's mission is to enable curious travellers to experience the world and to truly get to the heart of the places they find
themselves in. 'Lonely Planet guides are, quite simply, like no other.' - New York Times 'Lonely Planet. It's on everyone's bookshelves; it's in every traveller's hands. It's on mobile phones. It's on the Internet.
It's everywhere, and it's telling entire generations of people how to travel the world.' - Fairfax Media (Australia)
Comprehensive catalogue of classroom procedures and activities to help teachers in planning lessons. Especially useful for Content and Language Integrated Learning classes. Discussion points, activities,
and exercises. Audio CD of classroom extracts, and additional online resources. Ideal for self-access work, whether in a group or individually. Intended mainly as a teacher resource, but can also be used as
part of a training programme.
Anne den Hartogh staat niet te popelen om een week naar Florence te gaan. Haar ouders wonen in de Toscaanse hoofdstad, omdat haar vader er baanbrekend onderzoek doet naar de ziekte multiple
sclerose. Anne is er met haar oudere zus uitgenodigd om vaders vijfenzestigste verjaardag te vieren. Ze houdt van de historische cultuurstad en ook wel van een feestje, maar ze verlangt absoluut niet naar
het gezelschap van haar zus en om een heel andere reden ziet ze er als een berg tegenop haar moeder weer te zien. Tijdens haar vaders feest in een luxe kasteel in de bergen van Rufina krijgt Anne de
schrik van haar leven als ze meent met een dode geconfronteerd te worden. Vreemd genoeg meent iedereen met wie ze haar schokkende ontdekking wil delen dat ze zich moet vergissen. Voor Anne volgt
een eenzame zoektocht naar de waarheid. Een zoektocht die haar in levensgevaar brengt en die afschuwelijke en zelfs dodelijke gevolgen heeft.

Een autistische savant beschrijft in zijn algemeenheid en speciaal bij zichzelf hoe cognitieve functies van de hersenen werken.
Lonely Planet: The world's leading travel guide publisher Indonesian, or Bahasa Indonesia as it's known to the locals, is the official language of the Republic of Indonesia.
Indonesian, and its closest relative Malay, both developed from Old Malay, an Austronesian language spoken in the kingdom of Srivijaya on the island of Sumatra. Get More
From Your Trip with Easy-to-Find Phrases for Every Travel Situation!Lonely Planet Phrasebooks have been connecting travellers and locals for over a quarter of a century - our
phrasebooks and mobile apps cover more than any other publisher! Order the right meal with our menu decoder Never get stuck for words with our 3500-word two-way dictionary
We make language easy with shortcuts, key phrases & common Q&As Feel at ease, with essential tips on culture & manners Coverage includes:Basics, Practical, Social, Safe
Travel, Food and Sustainable Travel. Lonely Planet gets you to the heart of a place. Our job is to make amazing travel experiences happen. We visit the places we write about
each and every edition. We never take freebies for positive coverage, so you can always rely on us to tell it like it is. Authors: Written and researched by Lonely Planet and Laszlo
Wagner. About Lonely Planet: Started in 1973, Lonely Planet has become the world's leading travel guide publisher with guidebooks to every destination on the planet, as well as
an award-winning website, a suite of mobile and digital travel products, and a dedicated traveller community. Lonely Planet's mission is to enable curious travellers to experience
the world and to truly get to the heart of the places they find themselves in. 'Lonely Planet guides are, quite simply, like no other.' - New York Times 'Lonely Planet. It's on
everyone's bookshelves; it's in every traveller's hands. It's on mobile phones. It's on the Internet. It's everywhere, and it's telling entire generations of people how to travel the
world.' - Fairfax Media (Australia)
Met deze taalcursus zul je snel en goed inzicht krijgen in het Esperanto. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de elementen die je reeds kent uit het Nederlands en af
en toe vallen we terug op je (passieve) kennis van o.a. het Frans en Engels. Het Esperanto zelf is dan ook grotendeels gebaseerd op elementen uit Westerse talen. Verder
worden er in de cursus ook zoveel mogelijk geheugensteuntjes gegeven.
Informatie over termen en begrippen uit de Amerikaanse zakenwereld.
In Middlemarch beschrijft George Eliot het reilen en zeilen van een aantal individuen uit de Engelse middenklasse in een (niet bestaande) provinciestad rond 1830. In de
negentiende eeuw kende de Engelse middenklasse een grote mate van sociale gelaagdheid. Zo waren er de landeigenaren, de middenstanders, de vrije beroepsoefenaren,
geestelijkheid en nog een aantal andere groeperingen, allen ruim vertegenwoordigd in Middlemarch. Eliot vertelt de verhalen van haar romanfiguren met zoveel liefde voor detail
dat elk van hen voor het oog van de lezer tot leven komt. Ze worden stuk voor stuk geschetst tegenover een persoonlijke achtergrond en voorzien van een levensgeschiedenis.
Of het nu gaat om hoofdfiguren, zoals Dorothea Brooke en Tertius Lydgate, of zogenaamde bijfiguren, als mevrouw Cadwallader en Farebrother, ze hebben, zonder
uitzondering, hun individuele karakteristieke eigenaardigheden, idealen en verwachtingen. Deze individualiteit wordt niet zelden gevangen in hun woordgebruik en beeldspraak.
Eliots dialogen hebben dan ook de levensechtheid van een hedendaags filmscript. Een ander bewijs van Eliots vakmanschap is dat ze erin geslaagd is om zoveel figuren
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geloofwaardig samen te brengen in de elkaar overlappende sociale netwerken van het provinciestadje. Op deze manier kon zij thema's als idealisme en ambitie, integriteit,
standsverschil, religie en zelfinzicht niet alleen aan de orde stellen in de levensverhalen van haar romanfiguren maar ook voor de lezer belichten in hun morele en sociologische
samenhang. Middlemarch is geen boek om achteloos open te slaan. Het is veeleer een wereld die de lezer binnenstapt om vervolgens vele vertrouwde figuren tegen het lijf te
lopen (zij het dat ze een andere naam hebben). Het valt zelfs niet uit te sluiten dat hij zichzelf tegenkomt. 'Dat er nu eindelijk een moderne Nederlandse vertaling is van een van
de grootste romans uit het Engelse taalgebied, en ook nog eens een goede, is een daad van culturele rechtvaardigheid. Beter laat dan nooit.' - Bas Heijne in NRC Handelsblad
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Hart en ziel Clara Casey heeft de laatste tijd veel aan haar hoofd. Haar
dochters zijn in de twintig maar wonen nog steeds thuis. Adi knokt altijd voor of tegen iets: het milieu, walvisvaart, legbatterijen… Linda studeert, maar ligt voornamelijk in bed en weigert iets te
doen in huis. Bovendien zoekt Clara’s ex-man weer contact. En dat net nu ze aan de slag gaat als hoofd cardiologie in het ziekenhuis van Dublin. Daar krijgt ze de leiding over zusters, artsen
en fysiotherapeuten – ieder met hun eigen verhaal.
Twee boeken in één band, rug aan rug DE OORSPRONG VAN LEVEN 'Een meesterlijk geschreven verhandeling over het ontstaan van het leven op Aarde.' Brian Cox Genetisch zijn alle
levende organismen aan elkaar verwant in een keten die al ruim 4 miljard jaar lang ononderbroken is. Alles wat leeft, iedere plant, dier, cel en mens, heeft zijn bestaan te danken aan die
allereerste levensvorm die 4 miljard jaar geleden ontstond. Hoe zag het eerste leven eruit? Hoe ontstond het? En wat is leven? DE TOEKOMST VAN LEVEN 'Een geestig, innemend en
verrassend betoog over onze synthetische toekomst.' Dara O'Briain Wetenschappers zijn nu in staat de evolutie rechts in te halen en in laboratoria levend maatwerk te creëren, zoals
genetische codes die kankercellen opsporen en vernietigen. Maar er komen ook angstaanjagende levensvormen uit de laboratoria. Synthetische biologie is dan ook een controversieel
onderwerp. Wat is synthetische biologie? Hoe zal het onze wereld veranderen? Adam Rutherford is geneticus, schrijver en tv-presentator. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Nature en
schrijft hij regelmatig voor The Guardian.
Free ebook with audio files when you buy the paperback bookNU eindelijk in de Nederlandse versie ! De renner onder alle bezoekers van Pattaya en de rest van Thailand !*U gaat op vakantie
naar Thailand of voor een langere tijd ?* U wilt niet de zoveelste 'Farang' zijn die geen idee heeft ?* U wilt de basiszaken kunnen bespreken met uw Thai vriendin ?* U heeft geen uren
/dagen/weken tijd om Thai te leren ?* U wilt indruk maken op die 'speciale' persoon die op u wacht in Thailand?Dan is dit het boek voor u : binnen enkele minuten kunt u ieder woord of veel
gebruikte Thai zin vinden in iedere situatie of het nu in een bar is of restaurant of op uw hotelkamer !U kunt zelfs uw Thai vriendin laten zien hoe de correcte (fonetische) uitspraak is.. Dit is
een van de best verkochte boeken.Zorg ervoor dat u zich duidelijk kunt uitdrukken in Thailand, We hebben inmiddels de 2008 versie van de volgende talen : Nederlands, Engels, Duits en
Spaans. Meer talen zullen volgen.
Taalgids voor Amerikaans Engels voor Nederlandstaligen met weinig kennis van het Engels.
This product is most effective when used in conjunction with the corresponding double CD. - You can purchase the book and double CD as a pack (ISBN: 9781444102383) - The double CD is
also sold separately (ISBN: 9781444102475) (copy and paste the ISBN number into the search bar to find these products) Are you looking for a complete course in Dutch which takes you
effortlessly from beginner to confident speaker? Whether you are starting from scratch, or are just out of practice, Complete Dutch will guarantee success! Now fully updated to make your
language learning experience fun and interactive. You can still rely on the benefits of a top language teacher and our years of teaching experience, but now with added learning features within
the course and online. The course is structured in thematic units and the emphasis is placed on communication, so that you effortlessly progress from introducing yourself and dealing with
everyday situations, to using the phone and talking about work. By the end of this course, you will be at Level B2 of the Common European Framework for Languages: Can interact with a
degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Learn effortlessly with a new easy-to-read page design and
interactive features: NOT GOT MUCH TIME? One, five and ten-minute introductions to key principles to get you started. AUTHOR INSIGHTS Lots of instant help with common problems and
quick tips for success, based on the author's many years of experience. GRAMMAR TIPS Easy-to-follow building blocks to give you a clear understanding. USEFUL VOCABULARY Easy to
find and learn, to build a solid foundation for speaking. DIALOGUES Read and listen to everyday dialogues to help you speak and understand fast. PRONUNCIATION Don't sound like a
tourist! Perfect your pronunciation before you go. TEST YOURSELF Tests in the book and online to keep track of your progress. EXTEND YOUR KNOWLEDGE Extra online articles to give
you a richer understanding of the culture and history of Belgium. TRY THIS Innovative exercises illustrate what you've learnt and how to use it.
Traveling to Japan has never been so much fun—visit the land of anime, manga, cosplay, hot springs and sushi! This graphic Japan travel guide is the first of its kind exploring Japanese
culture from a cartoonist's perspective. Cool Japan Guide takes you on a fun tour from the high-energy urban streets of Tokyo to the peaceful Zen gardens and Shinto shrines of Kyoto and
introduces you to: the exciting world of Japanese food—from bento to sushi and everything in between. the otaku (geek) culture of Japan, including a manga market in Tokyo where artists
display and sell their original artwork. the complete Japanese shopping experience, from combini (not your run-of-the-mill convenience stores!) to depato (department stores with everything).
the world's biggest manga, anime and cosplay festivals. lots of other exciting places to go and things to do—like zen gardens, traditional Japanese arts, and a ride on a Japanese bullet train.
Whether you're ready to hop a plane and travel to Japan tomorrow, or interested in Japanese culture, this fun and colorful travelogue by noted comic book artist and food blogger Abby
Denson, husband Matt, friend Yuuko, and sidekick, Kitty Sweet Tooth, will present Japan in a unique and fascinating way.
Engels De beste tolk voor op reis Vlot de rekening vragen op een terrasje? Een gesprekje aanknopen? met deze taalgids kom je altijd uit je woorden. * Ruim 4000 woorden & zinnen. *
Woordenlijst Nederlands - Engels * Woordenlijst Engels - Nederlands * Duidelijke aanwijzingen voor uitspraak
Argentinië is een uitgestrekt land: zelfs zonder de gigantische punt van Antarctica die de autoriteiten graag tot het nationale territorium rekenen, is het een van de grootste landen ter wereld.
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Het land bezit dan ook een enorme verscheidenheid aan landschappen, van de hete en vochtige jungles in het noordoosten en de kurkdroge hooglandsteppen van het noordwesten tot de
vruchtbare pampa's en het winderige Patagonië en de archipel van Vuurland, die aan het eind van de wereld lijkt te liggen.
Comprehensive pocket-sized language guide to help you get the most out of your travels
Writing a scientific article in English is often a major challenge for non-native speakers of the language. They not only need to produce a well-structured and coherent text, but they are also
expected to use correct and idiomatic English throughout. While many books and guides deal with academic writing in general, few focus specifically on writing a scientific article, and most are
not written with non-native speakers of English in mind. This guide now offers help. It provides comprehensive and practical advice for non-English graduate students (Masters and PhD) and
researchers from various disciplines who wish to communicate their work effectively. It presents all the essential elements for writing a successful scientific paper: (1) getting started and
structuring your thoughts; (2) structuring your paper; (3) citing sources; (4) writing well-structured and coherent paragraphs; (5) constructing effective sentences; (6) considering information
placement and word order; (7) adopting the right style and using appropriate vocabulary; (8) avoiding the pitfalls of English grammar; (9) using correct spelling and punctuation. This guide is
the culmination of Taalcentrum-VU's years of experience in providing clear language and communication consulting in combination with practical tools to aid the aspiring writer of scientific
English.

Als Mees en Jasper een ernstig auto-ongeluk krijgen komen de relaties binnen hun vriendengroep op scherp te staan. Hoe verder Jasper herstelt, hoe duidelijker het wordt dat
zijn karakter onherkenbaar is veranderd en dat hij zich weinig kan herinneren van zijn verleden. Dan staan er totaal onverwacht mensen uit Londen bij Mees en Jasper op de
stoep. Jasper blijkt niet alleen een tweede gezin te hebben, hij is ook betrokken geweest bij diverse criminele activiteiten. Grote vraag is wie van de vriendengroep op de hoogte
was.
India is eigenlijk geen land, maar een continent. Het strekt zich uit van de ijzige toppen van de Himalaya tot het tropische Kerala en binnen de lange grenzen liggen allerlei
verschillende landschappen en leven veel verschillende mensen, elk met hun eigen cultuur. Wie in een willekeurige stad in India loopt, loopt schouder aan schouder met
aanhangers van de grote wereldgodsdiensten, met rijk, arm en kastenlozen, met blanke inwoners uit Punjab met hun kenmerkende tulband en met donkergekleurde Tamils. Je
bent getuige van tempelrituelen die de afgelopen duizenden jaren nauwelijks veranderd zijn, je ziet moskeeën die eeuwen ouder zijn dan de beroemde Taj Mahal, en ervaart nog
vrijwel overal de invloed van de Engelsen.
Wat & Hoe Taalgids Engels is de beste tolk voor op reis. Met ruim 4000 woorden en handige zinnen, een overzichtelijke woordenlijst en met de beknopte grammatica krijg je de
taal onder de knie. Wat & Hoe Taalgids Engels is de beste tolk voor op reis. Met ruim 4000 woorden en handige zinnen en duidelijke aanwijzingen voor uitspraak kom je altijd uit
je woorden. Vlot de rekening vragen? Een gesprekje aanknopen? Met Wat & Hoe Taalgids Engels lukt het allemaal. De gids bevat overzichtelijke woordenlijsten, praktische
tekeningen en met de beknopte grammatica krijg je de taal onder de knie. De Wat & Hoe Taalgidsen zijn al meer dan 75 jaar verkrijgbaar en staan bekend om hun kwaliteit en
volledigheid. De Taalgidsen zijn samengesteld in samenwerking met Van Dale. Wat & Hoe is al sinds 1926 een betrouwbare reispartner, met voor elke reiziger een geschikte
reisgids. De Wat & Hoe Taalgids is een onmisbare hulp voor wie een taal probeert te begrijpen en te gebruiken.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5 million copies.
EngelsKosmos Uitgevers
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