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Pearson Successnet Answer Sheet
Een sparreboom is nooit blij en tevreden; zelf als hij kerstboom is, blijft hij dromen. Prentenboek met zachtgekleurde illustraties in pen en krijt naar het gelijknamige sprookje. Voorlezen vanaf
ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
De Tondeldoos (Deens: Fyrtøiet) is een sprookje van Hans Christian Andersen. Een soldaat ontmoet op weg naar huis een oude vrouw. Ze vertelt hem dat hij onder in een holle boom zoveel
geld kan oprapen als hij maar wil. Onder de boom is een lange gang met drie deuren. Achter de eerste deur staat een kist met kopergeld, bewaakt door een hond met ogen zo groot als
schoteltjes. Achter de tweede deur staat een kist met zilvergeld, bewaakt door een hond met ogen zo groot als molenstenen en achter de derde deur staat een kist met gouden munten, bewaakt
door een hond met ogen zo groot als de Ronde Toren van Kopenhagen...
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
En de doos zei: hatsjie!
Anne Frank / druk 1
Ocean Breeze
De tondeldoos
Geheime missie Jericho Rood

Soms is het einde van een liefdesverhaal slechts het begin Hongkong, 1942. Will Truesdale is nog maar net in de stad als hij een
hartstochtelijke relatie krijgt met Trudy Liang, een beeldschone half Portugese, half Chinese vrouw die het sprankelende middelpunt is van de
vele Europese feesten en partijen. Maar hun liefde wordt al snel overschaduwd door de dreigende Japanse invasie. Die zal grote gevolgen
hebben, niet alleen voor hen beiden, maar ook voor de andere leden van hun besloten gemeenschap voor wie, tijdens de donkerste dagen van de
oorlog, vriendschap en verraad hand in hand gaan. Tien jaar later komt Claire Pendleton vanuit het Engelse platteland in Hongkong aan. De
pasgetrouwde Claire raakt al snel gecharmeerd van het rijke sociale leven in de kolonie. Ze wordt verliefd op Will, met wie ze een verhouding
krijgt Langzaam maar zeker ontdekt ze echter dat achter zijn raadselachtige gedrag een dramatisch verleden schuilgaat. In De geur van jasmijn
neemt de schrijfster ons mee naar de kolonie die Hongkong ooit was. We zijn getuige van het leven in de clubs, de cocktailpartys en de
feesten; en we ervaren de geuren en klanken van deze exotische stad. De geur van jasmijn is een betoverende roman, bevolkt door personages
die onmogelijke keuzes moeten maken, zoals die tussen liefde of veiligheid, moed of overleven, en vooral: heden of verleden. Janice Lee werd
geboren in Hongkong waar ze, na een studie in de Verenigde Staten, nog steeds woont. De geur van jasmijn is haar debuut en zal wereldwijd
verschijnen.
De molenaar in dit verhaal maakt een grote fout... Hij verruilt per ongeluk zijn dochter voor geld in een deal met de duivel! Het arme meisje
verliest zelfs haar handen door deze vreselijke deal. Maar ze is sterker dan je denkt, want ze weet te ontsnappen aan de duivel en loopt weg
van huis. Helemaal alleen en zonder eten loopt ze door het bos. Op een dag ontmoet ze op magische wijze de koning en wordt ze zijn nieuwe
vrouw. Maar zelfs dan leeft ze nog niet lang en gelukkig... Denk je dat de duivel haar weet te vinden? Ontdek het verhaal van ‘Het meisje
zonder handen’ van de Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’,
‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet
opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun
achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle
Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
Lang geleden besloten een porseleinen herderinnetje en een schoorsteenveger die dichtbij elkaar waren geplaatst om te gaan trouwen. Maar een
andere pop, die zei dat hij de grootvader van het herderinnetje was, wilde dat ze ging trouwen met de Generaal-majoor gegraveerd op het
dressoir... Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur,
waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen
soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is
tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het
toneel en het witte doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De
sneeuwkoningin", in 2013.nnDankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale
Kinderboekendag.
Donderdagskind
Geïllustreerd boek
Het leven, maar dan beter
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De wilde zwanen
Abriendo paso temas y lecturas
Now available as a Digital Edition! This highly acclaimed all-French grammar review text is ideal for intermediate or advanced French
classes, AP preparation, or beginning college French. The 12 lessons include charts, explanations, and abundant practice for each grammar
point. An accompanying Test Bank contains two tests per lesson to allow for pre- and post-testing. Une fois pour toutes Digital Edition We've
converted the print textbook into an online grammar review course on SuccessNet Plus. All the trusted content from the print edition is now
reformatted so that students can complete all the activities using the Digital Courseware! What's in the Digital Courseware? eText (complete
content from print Student Edition) Assignable Exercises (auto-graded) Assignable Situations actives that include essay response and
RealTalk! speak and record (teacher graded) Assignable Examens (auto-graded) SuccessNet Plus tools including creating classes, enrollment,
assigning, assessment, add content, communication, and more! Flexibility! The Une fois pour toutes Digital Edition is available through the
purchase of Student Licenses with durations that fit your needs: six months, one year, three years, and seven years. Webinars Learn about the
Une fois pour toutes Digital Edition! Live Webinars
De belevenissen van twee Londense kinderen van tien en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden naar het platteland van
Wales.
Twintigers Mathilde en Yann wonen in Parijs. Zij heeft haar studie niet afgemaakt en werkt voor haar zwager; hij werkt ondanks zijn diploma’s
in een elektronicazaak. Zij wacht met smart op de liefde van haar leven; hij zit vast in een relatie zonder enige passie. Hoewel ze elkaar
niet kennen, hebben ze één ding gemeen: ze zijn teleurgesteld in het leven. Pas na een bijzondere ontmoeting nemen ze allebei het heft in
handen en gooien het roer compleet om.
Een andere Elliot / druk 1
twee verhalen
Het meisje zonder handen
Une Fois Pour Toutes C2009 Student Answer Key
Carry's kleine oorlog

(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen moment als ze hoort dat het restaurant van haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen springt ze
onmiddellijk in het vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna gaat ze snel
weer met haar eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle is altijd gefocust geweest op haar carrière, maar wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en
haar baan verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij, die altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer leggen dat haar leven volkomen op zijn kop staat. Ze vertrekt naar
Sand Castle Bay om zich op haar toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener was, was Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen
wonder, want hij was knap én een gevierde footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er iets van te laten merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor Ethan heeft
ze nog steeds een zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken... hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te wachten! Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Geestig verhaaltje over de rivaliteit tussen een club vriendjes en een club vriendinnetjes die elkaars hut bezet houden.
Praag, 1939: een Joodse familie valt uiteen 'Ik zou willen dat dit een blij verhaal was. Een verhaal dat je eerst aan het twijfelen brengt, dat je doet wanhopen en dan, op het laatste
moment, je hoop en je vertrouwen in de essentiële goedheid van de mens en de wereld toch herstelt.' Zo begint de mysterieuze hedendaagse verteller het verhaal dat ons meeneemt
in de wereld van een joodse familie tijdens de op handen zijnde bezetting van Tsjechoslowakije door de nazi's in 1939. Pavel en Anneliese Bauer zijn welgestelde Joden, wier levens
op hun kop worden gezet door de komst van de Duitse troepen. Om deportatie te vermijden, vluchten ze met hun zesjarige zoontje Pepik en zijn geliefde kindermeisje Marta. Ze
weten Pepik op een Kindertransport naar Engeland geplaatst te krijgen, maar hij zal zijn ouders of Marta nooit meer zien. Donderdagskind is een aangrijpend verhaal over liefde, hoop
en verraad. Het is een schitterend geschreven, ontroerende en spannende roman, voor de liefhebbers van Haar naam was Sarah, De middagvrouw en Sophie’s Choice.
Het herderinnetje en de schoorsteenveger
De engel zweeg
Het lied van Hiawatha
De geur van jasmijn
Digital Edition
Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het pispaaltje te zijn en sluit zich aan bij een bende die de macht op school heeft. Vanaf ca. 12 jaar
Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
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Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
De sparreboom
De nachtegaal
Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis
Martyn Big / druk 1
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