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lost somewhere around fractions,
you'll have a difficult time keeping
up in Algebra, Geometry,
Trigonometry, and Calculus—so don't
fall behind! This book provides
plenty of practice and patient
guidance to help you slay the math
monster once and for all. Make sense
of fractions, decimals, and
percentages Learn how to handle
inequalities, exponents, square
roots, and absolute values Simplify
expressions and solve simple
algebraic equations Find your way
around a triangle, circle, trapezoid,
and more Once you get comfortable
with the rules and operations, math
takes on a whole new dimension.
Curiosity replaces anxiety, and
problems start feeling like puzzles
rather than hurdles. All it takes is
practice. Basic Math & Pre-Algebra
Workbook For Dummies is your ultimate
math coach, with hundreds of guided
practice practice problems to help
you break through the math barrier.
Een ster voor mevrouw Blake April
Smith 2014-08-20 `Smiths subtiele,
ontroerende proza brengt op prachtige
wijze een onterecht vergeten
historische voetnoot tot leven.
Entertainment Weekly In de Verenigde

Basic Math and Pre-Algebra Workbook
For Dummies Mark Zegarelli 2017-04-17
Master the fundamentals first for a
smoother ride through math Basic Math
& Pre-Algebra Workbook For Dummies is
your ticket to finally getting a
handle on math! Designed to help you
strengthen your weak spots and
pinpoint problem areas, this book
provides hundreds of practice
problems to help you get over the
hump. Each section includes a brief
review of key concepts and full
explanations for every practice
problem, so you'll always know
exactly where you went wrong. The
companion website gives you access to
quizzes for each chapter, so you can
test your understanding and identify
your sticking points before moving on
to the next topic. You'll brush up on
the rules of basic operations, and
then learn what to do when the
numbers just won't behave—negative
numbers, inequalities, algebraic
expressions, scientific notation, and
other tricky situations will become
second nature as you refresh what you
know and learn what you missed. Each
math class you take builds on the
ones that came before; if you got
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Staten werd in 1929 een wet
goedgekeurd die het mogelijk maakte
dat moeders het graf van hun tijdens
de Eerste Wereldoorlog omgekomen
zonen in Frankrijk konden bezoeken.
Met Een Ster voor mevrouw Blake
brengt April Smith een uniek moment
in de Amerikaanse geschiedenis, en
van vijf vrouwen in het bijzonder,
tot leven. Een Ster voor mevrouw
Blake is een aangrijpende roman over
vijf karaktervolle vrouwen, maar
vooral moeders die op weg zijn naar
de laatste rustplaats van hun zoon om
definitief afscheid van ze te nemen.
De vrouwen maken voor het eerst
kennis met elkaar voor ze aan hun
reis beginnen: Katie, een Ierse
dienstmeid uit Massachusetts; Minnie,
vrouw van een Russische kippenboer
van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke
dame uit Boston; Wilhelmina, een
voormalige tennisster in precaire
mentale toestand en Cora Blake, een
alleenstaande moeder en
bibliothecaresse uit Maine. Geen van
de pelgrims zal zo beïnvloed worden
als Cora Blake. Zij heeft bijna haar
hele leven in een klein vissersdorpje
aan de kust in Maine gewoond en zorgt
voor de drie dochters van haar
overleden zus in de hoop de leegte te
vullen die haar zoon Sammy, die is
omgekomen tijdens de laatste dagen
van de oorlog, heeft nagelaten. Maar
ze is niet voorbereid op wat haar
tijdens deze onvoorspelbare reis te
wachten staat. Niet alleen raakt haar
leven onlosmakelijk verbonden met dat
van haar reisgenotes, ze ontmoet in
Parijs een geëmigreerde Amerikaanse
journalist die in de loopgraven
gewond is geraakt en dankzij wiens
onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt
waar ze nooit van had durven dromen
April Smith is scenarioschrijver en
producent. Voor haar roman Een Ster
voor mevrouw Blake reisde ze naar
Maine, New York, Parijs, Verdun en de
Amerikaanse militaire begraafplaats
in Romagne-sous-Montfaucon, in
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Frankrijk. Ze woont in Santa Monica,
Californië, samen met haar man.
Leren en instructie 1995 Inleidend
studieboek op HBO/WO-niveau over
onderwijspsychologie.
El-Hi Textbooks in Print 1984
De kers op de taart Jill Shalvis
2019-05-21 Lucky Harbor Ze tovert de
mooiste taarten op tafel... maar van
de liefde bakt ze niet veel! Deel 8
Nadat Leah Sullivan is gestopt met
haar bakopleiding en zich compleet
belachelijk heeft gemaakt als
finalist bij de tv-show Sweet Wars,
keert ze teleurgesteld terug naar
Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen
weer in de problemen brengt. Om de
ernstig zieke moeder van haar beste
vriend, sexy brandweerman Jack, blij
te maken, vertelt Leah haar een klein
leugentje: dat Jack en zij meer dan
vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk
spijt van haar impulsieve actie. Want
zij mag dan stiekem willen dat het
geen leugentje is, Jack wil het
spelletje natuurlijk absoluut niet
meespelen! Waarom moest Leah zo nodig
aan zijn moeder vertellen dat ze een
stel zijn? Jack wordt er gek van;
iedereen in Lucky Harbor heeft er wel
een mening over! Eigenlijk zou hij
haar de nek om willen draaien, maar
tot zijn verbazing vindt hij het al
snel totáál niet erg om haar af en
toe te moeten kussen...
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade
2004
Joyce in the Belly of the Big Truck;
Workbook Joyce A. Cascio 2005-05
Prealgebra Alan S. Tussy 2014-01-01
Offering a uniquely modern, balanced
approach, Tussy/Koenig's PREALGEBRA,
Fifth Edition, integrates the best of
traditional drill and practice with
the best elements of the reform
movement. To many developmental math
students, algebra is like a foreign
language. They have difficulty
translating the words, their
meanings, and how they apply to
problem solving. Emphasizing the
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language of algebra, the text's fully
integrated learning process is
designed to expand students'
reasoning abilities and teach them
how to read, write, and think
mathematically. It blends
instructional approaches that include
vocabulary, practice, and welldefined pedagogy with an emphasis on
reasoning, modeling, communication,
and technology skills. Important
Notice: Media content referenced
within the product description or the
product text may not be available in
the ebook version.
De kamer Jonas Karlsson 2014-02-13
‘Jonas Karlsson is op zijn best in De
kamer, waarin de verteller en de
problemen die hij veroorzaakt als
werknemer op een Zweeds
overheidskantoor voortdurend uit de
handen van de lezer glippen. Je denkt
dat je weet welke richting Karlsson
op gaat, maar dan vinden er toch nog
een paar extra wendingen plaats.’ –
Dagens Nyheter ‘De kamer heeft de
kwaliteiten van een meesterwerk. De
verteller is een extreem nauwgezette
bureaucraat, die een kamer ontdekt
die niemand op het overheidskantoor
waar hij werkt wil erkennen.’ –
Göteborgsposten
Excel data-analyse voor Dummies
Stephen L. Nelson 2003
Basic Math and Pre-Algebra For
Dummies Mark Zegarelli 2016-06-13
Basic Math & Pre-Algebra For Dummies,
2nd Edition (9781119293637) was
previously published as Basic Math &
Pre-Algebra For Dummies, 2nd Edition
(9781118791981). While this version
features a new Dummies cover and
design, the content is the same as
the prior release and should not be
considered a new or updated product.
Tips for simplifying tricky basic
math and pre-algebra operations
Whether you're a student preparing to
take algebra or a parent who wants or
needs to brush up on basic math, this
fun, friendly guide has the tools you
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need to get in gear. From positive,
negative, and whole numbers to
fractions, decimals, and percents,
you'll build necessary math skills to
tackle more advanced topics, such as
imaginary numbers, variables, and
algebraic equations. Explanations and
practical examples that mirror
today's teaching methods Relevant
cultural vernacular and references
Standard For Dummiesmaterials that
match the current standard and design
Basic Math & Pre-Algebra For Dummies
takes the intimidation out of tricky
operations and helps you get ready
for algebra!
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een
generaties omspannend verhaal over
een Koreaanse familie die een nieuw
leven opbouwt in Japan Korea, 1900.
Sunja, de veelgeprezen dochter van
een arme maar trotse visser, valt
voor een rijke vreemdeling aan de
kust van haar geboortedorp. Hij
belooft haar gouden bergen, maar
wanneer ze zwanger wordt en ontdekt
dat haar minnaar elders een gezin
heeft, weigert ze zijn geld en
bescherming. In plaats daarvan
accepteert ze de hand van een jonge
dominee, die haar meeneemt naar
Japan. Sunja’s beslissing om haar
geboorteland de rug toe te keren en
de machtige vader van haar zoon af te
wijzen, zet een reeks gebeurtenissen
in gang die nog generaties lang naechoot. Zo begint een grootse doch
intieme kroniek van een
uitzonderlijke familie, verbannen uit
hun thuisland Korea en in de ban van
het meedogenloze voortschrijden van
de geschiedenis. De pers over
Pachinko ‘Een kruising tussen een
dickensiaanse, sociaal geëngageerde
historische roman én een klassiek
immigrantendrama. Ouderwets
meeslepend voor-de-openhaard-proza.’
Het Parool ‘Met meesterlijke
vertelkunst zit ze haar veelal
tragische personages dicht op de
huid. Dit realistische drama smeult
3/7

Downloaded from thelilabooks.com on
September 25, 2022 by guest

nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend,
klassiek familie-epos dat tegelijk
een bespiegeling is over de offers
die immigranten brengen om elders een
thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze
dikke, verslavende pil gaat over een
onbekende wereld vol schaamte, schuld
en opmerkelijke karakters die je bij
blijven.’ Zin ‘Deze generaties
omspannende kroniek over een
Koreaanse familie die een nieuw leven
opbouwt in Japan staat hoog op mijn
lijstje.’ Lees Magazine ‘Een
krachtig, episch verhaal dat je nog
lang bijblijft.’ New York Times Book
Review ‘Een prachtig uitgewerkte,
verslavende geschiedenis van het
lijden en weer opbloeien van een
Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute
aanrader. Een episch verhaal en
pageturner ineen. Ik ben diep onder
de indruk van dit boek.’ John Boyne
‘Duizelingwekkend. Een krachtige
beschouwing over de offers die
immigranten brengen om elders in de
wereld een thuis op te bouwen. Lee
bewijst hiermee te behoren tot de
beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz
‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben
geschreven over een twintigste-eeuwse
familie in Japan. Min Jin Lee
schrijft over alle dingen die in
goede romans horen te staan, maar ze
stelt ook kwesties aan de orde die
nog nooit eerder zo actueel waren.’
Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in
veel opzichten meten met het werk van
grote negentiende-eeuwse schrijvers,
zoals Dickens, Eliot, Hardy en de
Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin
Lee trakteert haar lezers op een
epische familiegeschiedenis en
tegelijkertijd op een actueel verhaal
over migranten. Niet voor niets werd
dit boek bedolven onder de goede
recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke
‘Een onthullende geschiedenis die
zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans
dat je nog nooit van haar hebt
prealgebra-3th-edition-valencia

gehoord. Dat gaat veranderen.’
Bookspotters.nl
Salinger David Shields 2014-06-03 `De
oorlog die hem vernietigde, schiep
hem als schrijver Gedurende acht jaar
deed Shane Salerno voor een
ambitieuze filmdocumentaire onderzoek
naar het leven van J.D. Salinger
(1919-2010), de wereldberoemde auteur
van The Catcher in the Rye. Salinger
publiceerde in relatief korte tijd,
tot begin jaren zestig, vijf boeken
en trok zich daarna terug uit de
openbaarheid. Salerno interviewde
meer dan 200 mensen die hem gekend
hebben: familieleden, goede vrienden,
geliefden en (jonge) minnaressen,
brothers-in-arms tijdens de Tweede
Wereldoorlog, klasgenoten, buren,
redacteuren, uitgevers en collegas
uit New York. Het resultaat: de
definitieve biografie van een van de
meest fascinerende en raadselachtige
figuren uit de moderne
wereldliteratuur, die voor het eerst
helderheid verschaft over de redenen
van Salingers kluizenaarsbestaan.
Beginselen der stelkunst Jacob de
Gelder 1819
Onvermoede hartstocht Helen Bianchin
2012-08-14 Alessandro del Marco mag
dan welgemanierd overkomen, Lily weet
wel beter! Achter zijn koele façade
gaat een gevaarlijk verleidelijke man
schuil. Daarom probeert ze hem zoveel
mogelijk te mijden tijdens haar
zomervakantie aan het Comomeer.
Lastig is alleen dat hij de pleegzoon
van haar tante is en ze hem dus
óveral tegenkomt. Ze zou haast gaan
denken dat hij haar niet uit het oog
wil verliezen. Waarom kan hij haar
niet gewoon met rust laten? Hij heeft
toch alles wat hij wil? Een succesvol
miljardenbedrijf, appartementen over
de hele wereld, een privévliegtuig...
Wat wil hij dan nog meer? Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 8-in-1
Bouquet eBundel.
Allereerste gronden der stelkunst,
ten gebruike der Latijnsche scholen
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en andere kollegien Jacob de Gelder
1827
De verraders David Bezmozgis
2015-05-28 Baruch Kotler, een
beroemde Sovjetdissident, is een uit
de gratie gevallen Israëlische
politicus. Wanneer hij weigert een
compromis te sluiten over de
nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever, besmeuren Kotlers
opponenten zijn reputatie door zijn
relatie met een veel jongere vrouw te
openbaren. Op de vlucht voor de pers
vertrekt het koppel naar Jalta, de
badplaats op de Krim waar Kotler zijn
jeugd doorbracht. Daar volgt een
dramatische confrontatie met een
voormalige vriend, die er veertig
jaar eerder voor zorgde dat Kotler
naar de goelag werd verbannen. Binnen
24 uur moet Kotler een rekening
vereffenen met hen die hem hebben
verraden en met hen die hij op zijn
beurt heeft verraden, onder wie zijn
tienerdochter, zijn zoon die een
eigen moreel dilemma heeft in het
Israëlische leger, en zijn echtgenote
die jarenlang gevochten heeft voor
zijn vrijlating en hem altijd heeft
bijgestaan. De verraders is een
meesterlijke roman over moraliteit en
opoffering, liefde en vergiffenis.
Vijf dagen op Skye Carla Laureano
2016-06-03 In ‘Vijf dagen op Skye’
zet de glimlach van een knappe Schot
Andrea’s leven op de kop. Andrea
Sullivan is blij met haar baan als
hospitality consultant, maar ziet op
tegen haar nieuwste opdracht: het
binnenhalen van een grote klant in
Schotland. Het eiland Skye overtreft
al snel haar verwachtingen. Net als
de man op wie ze indruk moet maken:
James MacDonald. James is een
gepassioneerde kok, maar na zes
restaurants, vier kookboeken en een
tv-programma, is hij de kritiek die
samengaat met het leven als publiek
persoon een beetje zat. Andrea en
James ontdekken dat God ze uitnodigt
voor een dieper leven... en ware
prealgebra-3th-edition-valencia

liefde.
Resources in Education 1980
Don Quichot Van La Mancha Miguel de
Cervantes 2016-01-18 Don Quichot
(Spaans: Don Quijote) is de
hoofdpersoon in de door Cervantes
geschreven roman De vernuftige
edelman Don Quichot van La Mancha.
Deze roman bestaat uit twee delen:
het eerste werd gepubliceerd in 1605,
het tweede in 1615. Het boek is een
van de eerste geschreven romans in
een moderne Europese taal. Het
vertelt de komische reisavonturen van
een oude edelman die denkt dat hij
een dolende ridder is. Deze
hoofdpersoon, Don Quichot, is het
stereotype van de idealist, een dwaze
held die zich met zijn goede
bedoelingen maar onpraktische daden
min of meer belachelijk maakt. Miguel
de Cervantes Saavedra (Alcala de
Henares, 29 september 1547 - Madrid,
23 april 1616) is een van de
belangrijkste roman- en
toneelschrijvers uit de Spaanse
literatuur. Hij schreef een
twintigtal toneelwerken, maar is
vooral bekend geworden door zijn boek
Don Quichot van La Mancha (El
ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha)."
Inleiding informatica J. Glenn
Brookshear 2005
Ellwood, De feiten over globalisering
W. Ellwood 2003 Pleidooi tegen de
liberalisering van de wereldhandel
vanwege de negatieve effecten op het
milieu en de internationale
inkomensverdeling.
Uitgewerkte oplossingen van de CCL
vraagstukken, voorkomende in de
Allereerste gronden der stelkunst J.
de Gelder 1837
El-Hi Textbooks & Serials in Print,
2000 2000
De kleermaakster van Dachau Mary
Chamberlain 2016-04-05 'Spannend en
aangrijpend boek over een Britse,
aanvankelijk naieve jonge vrouw die
snel haar onschuld kwijtraakt in
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misschien wel de meest dramatische
periode van de Europese
geschiedenis.' - Nederlands Dagblad
Lessen over de hoogere algebra Rehuel
Lobatto 1924
Filosofie voor een betere wereld
Floris van den Berg 2009 Beschouwing
over een voor ieder toepasbaar
filosofisch model, waarbij de
individuele gevoelens en emoties
bepalen wat er veranderd moet worden
om het leven dragelijker en
plezieriger te maken.
De verloren waarheid Jennifer Haigh
2011-06-17 Sheila, Art en Mike
groeiden op in een grote IersAmerikaanse familie in een buitenwijk
van Boston. Hun vader is niet
gelovig, maar hun moeder is een
typisch Ierse katholiek die haar
kinderen heeft opgevoed met de
gedachte dat familiegeheimen vooral
verborgen moeten blijven en dat je
over een groot aantal zaken maar
beter niet kunt praten. Wanneer Art de oudste broer, moeders oogappel en
de geliefde pastoor van een grote
parochie - een paar dagen voor Pasen
zijn telefoon niet meer opneemt en
niet reageert op berichten, wordt
Sheila bezorgd.
Geheime orde Brad Thor 2014-07-24 Nr
1. in Amerikaanse bestsellerlijsten!
Met Geheime orde bewijst Brad Thor
opnieuw dat hij niet alleen boven op
de actualiteit zit, maar ook dat hij
overeen voorspellende gave lijkt te
beschikken. Zijn visie en kijk op
malversaties en consternatie bij de
Federal Bank bij de benoeming van een
nieuwe president komt akelig dicht
bij de werkelijkheid. In de duistere
krochten van de ogenschijnlijk
onafhankelijke Amerikaanse Federal
Bank (de Fed) spelen macht en
politiek gewin een kat-en-muisspel.
De Fed opereert zelfstandig en heeft
een ongekende invloed. Na de
plotselinge dood van de president van
de Fed is er daarom snel een aantal
kandidaten geselecteerd om dit
prealgebra-3th-edition-valencia

machtige orgaan, en daarmee de VS,
voor de afgrond te behoeden. Maar als
alle vijf kandidaten spoorloos
verdwijnen slaat de paniek om in
angst en verschrikking, en is er
eigenlijk maar één man tot wie ze
zich kunnen wenden. Geheim agent Scot
Harvath wordt naar Washington
geroepen en ziet zich geconfronteerd
met een duistere Amerikaanse
terreurgroep, die zijn oorsprong
vindt in de 18e eeuw. Terwijl de
gegijzelden een voor een op
gruwelijke wijze vermoord
teruggevonden worden, moet Harvath
een eeuwenoud web van samenzweringen
ontrafelen om zo de grootste ramp die
Amerika ooit bedreigd heeft te
voorkomen.
De pioenroos Kate Furnivall
2011-11-14 Maleisië, 1941. Connie
Hadley is getrouwd met de rijke
eigenaar van een plantage en leidt
een luxueus, comfortabel leven. Maar
haar zwijgzame echtgenoot negeert
haar volledig en achter de façade van
hun prachtige koloniale droom
verbergt Connie geheimen die haar
toch al liefdeloze huwelijk voorgoed
zouden kunnen verwoesten. Alles
verandert wanneer Pearl Harbor wordt
aangevallen. Terwijl Japanse
vliegtuigen talloze onschuldige
burgers ombrengen, besluit Connie met
hun jacht naar Singapore te vluchten.
Samen met haar gezin en de
raadselachtige boothandelaar
Fitzpayne, die als enige weet welke
gevaarlijke koers ze moeten volgen,
beginnen ze aan hun tocht over de
Zuid-Chinese Zee. Naarmate de
voedselvoorraad slinkt, groeit hun
angst en vallen hun aristocratische
manieren langzaam weg. Als Connie en
haar familie de piloot uit een
neergestort vliegtuig redden, lopen
de spanningen op het kleine jacht
hoger op dan ooit...
Stralende meisjes Lauren Beukes
2013-06-13 Harper Curtis vindt in
1931 de sleutel van een huis dat
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toegang biedt tot andere tijden. Maar
de prijs voor het tijdreizen is hoog:
om aan het huis te kunnen ontsnappen,
moet hij 'stralende meisjes'
vermoorden. Als Kirby Mazrachi in
1989 een brute aanslag op haar leven
overleeft, beseft ze nog niet dat het
dezelfde man is die haar in haar
jeugd aansprak en zei dat hij terug
zou komen. Als enig overlevend
slachtoffer gaat ze op zoek naar hen
die het niet overleefden. Ze komt
achter een onmogelijke waarheid.
Dynastie Tom Holland 2015-11-13 Toen
het Romeinse rijk eenmaal een
wereldrijk was kwam er een einde aan
de republiek. Rome baadde in bloed.
De burgeroorlogen waren zo
gewelddadig geweest dat het volk blij
was met een alleenheerser die vrede
bracht. Hij noemde zichzelf Augustus:
‘de door God begunstigde’. De
lugubere roem van de door Augustus
gestichte dynastie is nooit
verbleekt. Er is geen familie die kan
bogen op een vergelijkbare rij
fascinerende namen. Tiberius, berucht
om zijn perversiteit, was een
formidabele generaal die eindigde in
verbitterde afzondering; Caligula,
gevreesd vanwege wreed-heden en
vernederingen, reed over de zee;
Agrippina, Nero’s moeder, wrong zich
in bochten om haar zoon, die haar zou
vermoorden, aan de macht te brengen;
Nero zelf trouwde met een eunuch en
bouwde een sprook-jespaleis op de
restanten van het door vuur verwoeste
centrum van zijn stad. Tom Holland
schetst een ver-bijsterend portret
van Romes eerste keizerlijke familie.
Dynastie gaat over haar
aantrekkingskracht en over de
bloedige slagschaduwen van haar
misdaden, over de imposante hoofdstad
die door Augustus in marmer werd
herbouwd en over donkere Duitse
bossen vol barbaren. De personages
vormen een spectaculaire cast van
moordenaars en metroseksuelen,
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overspeligen en druïden, konkelende
groot-moeders en weerspannige
gladiatoren.
De bliksemdief Rick Riordan
2012-08-29 Percy Jackson staat op het
punt om van school getrapt te worden.
Alweer... Een dat is nog maar zijn
kleinste zorg, want hij ontdekt dat
hij de nakomeling is van een Griekse
god. Als de bliksemschicht van Zeus
wordt gestolen hebben Percy en zijn
vrienden tien dagen de tijd om zijn
onschuld te bewijzen, anders zal er
een oorlog uitbreken op de Olympus.
Colman Monica Furlong 2004 Nadat ze
uit hun dorp zijn gevlucht, komen
Colman, Leana en de heks Juniper aan
in Cornwall. Daar ontdekken ze dat de
slechte Meroot Junipers broer
gevangen houdt. Vanaf ca. 12 jaar.
Klein zwart verhalenboek A.S. Byatt
2016-10-27 Blaadjes ritselen in een
donker woud. Twee vrouwen van
middelbare leeftijd keren terug naar
het bos waar ze in hun jeugd
speelden, eindelijk bereid om de
confrontatie aan te gaan met hun
angsten en herinneringen aan het
vreemde dat ze toen zagen. In een
ander verhaal ontmoet een man de
geest van zijn overleden vrouw. En in
weer een ander verhaal verandert een
vrouw langzamerhand in steen. Klein
zwart verhalenboek bevat
geheimzinnige, soms schokkende en
altijd verrassende verhalen van een
van de grootste Britse schrijvers. In
deze vijf lange verhalen weet A.S.
Byatt op magistrale wijze folklore en
sprookjes met het alledaagse bestaan
te verbinden.
Basic Math and Pre-Algebra For
Dummies Mark Zegarelli 2014-02-03
Offers explanations of concepts such
as whole numbers, fractions,
decimals, and percents, and covers
advanced topics including imaginary
numbers, variables, and algebraic
equations.
Forthcoming Books Rose Arny 1993-04
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