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Right here, we have countless books Edexcel 2014
January Igcse Maths Past Paper and collections to
check out. We additionally come up with the money
for variant types and afterward type of the books
to browse. The agreeable book, fiction, history,
novel, scientific research, as well as various new
sorts of books are readily easily reached here.
As this Edexcel 2014 January Igcse Maths Past
Paper, it ends taking place being one of the
favored ebook Edexcel 2014 January Igcse Maths
Past Paper collections that we have. This is why
you remain in the best website to look the
incredible book to have.

Heer van de vliegen
William Golding
2016-03-11 Nog altijd
even opwindend en tot
nadenken stemmend als
toen het in 1954
verscheen, schept 'Heer
van de vliegen' een
gewelddadig, treff end
beeld van de menselijke
natuur, en wat er met
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deze gebeurt als de
beschaving ten onder
gaat. Een groep
schooljongens stort neer
op een onbewoond eiland.
Zonder ouders of ander
volwassen toezicht
moeten ze met elkaar
samenwerken om te
overleven, waar ze
jammerlijk in falen. Hun
strijd om het bestaan
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krijgt geleidelijk
steeds meer barbaarse
trekken. Heer van de
vliegen werd bij
verschijning met lof
overladen, maar
commercieel succes bleef
in eerste instantie uit.
Geleidelijk aan werd het
echter een cult-favoriet
onder studenten en
critici, en werd het
vaak vergeleken met
Salingers De vanger in
het graan wat betreft
invloed op de moderne
literatuur.
Hitler Ian Kershaw 1999
Stille sneeuwval
Tanizaki (Junichirō)
1994 Drie zusters in het
vooroorlogse Japan
willen vasthouden aan
tradities maar worden
geconfronteerd met
veranderende tijden.
Rode rozen en tortilla's
Laura Esquivel
2016-01-23 Een verliefde
jonge vrouw verwerkt
haar gevoelens in de
magische gerechten die
ze maakt voor haar
onbereikbare geliefde
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Mexico, 1910. Op een
haciënda woont Mama
Elena met haar drie
dochters Tita, Rosaura
en Gertrudis. Door de
familietraditie
veroordeeld ongehuwd te
blijven, kan Tita haar
gevoelens alleen uiten
door de uitzonderlijke
maaltijden die ze
bereidt. Met onverwachte
gevolgen: als Tita’s
geliefde Pedro trouwt
met haar jongste zus,
veroorzaken haar tranen
in de bruidstaart een
catastrofe op het
huwelijksfeest, en haar
oudste zus stort zich na
het eten van Tita’s
gestoofde kwartels in de
armen van een
revolutionair. De levens
en liefdes van de drie
zussen worden op
weergaloze wijze
beschreven in deze
warmbloedige
liefdesroman, die de
harten veroverde van
lezers over de hele
wereld. Rode rozen en
tortilla’s verhaalt
op
Downloaded from
2/12

retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

hartstochtelijke wijze
over onbereikbare
liefde, vurige passie en
pittige Mexicaanse
gerechten. De pers over
Rode rozen en tortilla’s
‘Wegdromen bij een
prachtig mooi verhaal en
genieten van de
lekkerste recepten.’
Flair ‘Rode rozen en
tortilla’s is een van de
bekendste culinaire
romans. En terecht!’
Foodies ‘De
verrukkelijkste roman
sinds tijden. Een
origineel gegeven,
vermengd met een flinke
scheut passie en magie,
levert een
voortreffelijk boek op!’
Cosmopolitan ‘Een lief,
teder en sprookjesachtig
boek.’ Hebban.nl
De zonsopgang Victoria
Hislop 2015-02-17 Zomer
1972: in het geliefde
vakantieoord Famagusta
op het zonovergoten
eiland Cyprus verrijst
een luxe
vijfsterrenhotel. In
hotel De Zonsopgang
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werken Griekse en Turkse
Cyprioten ondanks hun
tegenstellingen in
harmonie samen. De
Griekse familie Georgiou
en de Turkse Özkans
komen ook naar
Famagusta, in een poging
het geweld dat Cyprus al
jaren in zijn greep
houdt te ontvluchten.
Famagusta lijkt een
zonnige, vredige enclave
op het verscheurde
Cyprus, maar schijn
bedriegt: tijdens de
burgeroorlog die het
eiland meer en meer in
zijn greep krijgt,
verandert Famagusta in
een spookstad, waarin de
twee families als enigen
achterblijven. In de
tijd die volgt raakt het
lot van de beide
families voorgoed met
elkaar vervlochten.
Van het westelijk front
geen nieuws Erich Maria
Remarque 2020
Beschrijving van de
verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914'18 in Frankrijk,
aan de
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hand van de lotgevallen
van een groep Duitse
jongens.
Animal farm George
Orwell 2013-05-16 De
dieren op een boerderij
komen in opstand tegen
hun meester de mens en
nemen zelf de macht in
handen. De varkens, die
lang tevoren in het
geheim hebben leren
lezen en schrijven,
werpen zich op als de
natuurlijke leiders van
de revolutie. Zij staan
immers op een hoger
intellectueel peil dan
de andere dieren. Ze
breiden hun voorrechten
steeds verder uit en
vormen een nieuwe elite,
even oppermachtig als de
oude heersers. De
catastrofale
ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten
slotte niet uitblijven.
Animal Farm, geschreven
in 1943, is een klassiek
geworden satire op een
totalitaire staat en
samenleving, die vandaag
de dag nog niets aan
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zeggingskracht heeft
verloren.
De vrouw in het zwart
Susan Hill 2012-02-21 De
jonge jurist Arthur
Kipps krijgt de opdracht
om de begrafenis van
Alice Drablow bij te
wonen en haar
nalatenschap uit te
zoeken. Wat hij niet
weet is dat er achter de
gesloten luiken van haar
grote huis tragische
geheimen schuilgaan. Pas
wanneer hij bij de
begrafenis een glimp
opvangt van een jonge
vrouw met een uitgeteerd
gelaat, die geheel
gekleed is in het zwart,
bekruipt hem een
ongemakkelijk gevoel
Leven na leven Kate
Atkinson 2013-08-15 Stel
dat er niet alleen
tweede kansen waren,
maar derde kansen,
vierde kansen, een
oneindige hoeveelheid
kansen om je leven te
herhalen totdat je het
eindelijk goed deed. Zou
je dat wel willen?
In
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een koude, besneeuwde
nacht in 1910 komt
bankiersdochtertje
Ursula Todd ter wereld
in een lommerrijke
buitenwijk van Londen
dood. In diezelfde
koude, besneeuwde nacht
komt Ursula Todd ter
wereld, schreeuwt lang
en hard, en begint aan
een leven dat, om het
zachtjes uit te drukken,
heel ongewoon zal
blijken. Want terwijl ze
groeit, gaat ze ook
dood, herhaaldelijk, op
verschillende manieren.
Tegelijkertijd nadert de
tweede grote oorlog van
de eeuw. Kan Ursula,
gezegend door een
schijnbaar oneindige
hoeveelheid levens, de
wereld redden van de
onvermijdelijke
neergang? En als ze dat
kan zal ze het ook doen?
Warhorse Michael
Morpurgo 2011 Joey (ikfiguur) is het paard van
Albert. Hij wordt
verkocht en raakt als
soldatenpaard verzeild
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in de Eerste
Wereldoorlog.
Ridder zonder hart
Cornelia Funke
2012-04-27 Jon heeft het
moeilijk. Omdat hij niet
met zijn stiefvader
overweg kan wordt hij
naar een kostschool
gestuurd. En dan
verschijnen op een nacht
ook nog vier geesten van
middeleeuwse ruiters
onder zijn raam. Ze
kondigen aan niet te
zullen rusten voor ze
hem hebben vermoord. Jon
is doodsbang, want hoe
kun je het opnemen tegen
geesten? De enige die
Jons verhaal serieus
neemt is Ella, die bij
hem op school zit. Ze
stelt voor de geest van
Willem Langzwaard om
hulp te vragen. Deze
ridder is begraven in de
kathedraal en heeft
gezworen iedereen te
helpen die in nood
verkeert. Samen met Ella
laat Jon zich â s avonds
insluiten in de
kathedraal. Zal Downloaded
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5/12

retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

Langzwaard werkelijk
verschijnen en kan hij
Jon helpen?
De glazen stolp Sylvia
Plath 2014-01-16 De
glazen stolp volgt de
ondergang van de
getalenteerde Esther
Greenwood in de jaren
vijftig van de vorige
eeuw. Wanneer Esther na
haar studie stage gaat
lopen bij een populair
vrouwentijdschrift in
New York, wordt ze voor
het eerst met de wereld
buiten de schoolbanken
geconfronteerd. Ze hoopt
op een vervolg van haar
academische carrière,
maar wordt afgewezen en
trekt weer bij haar
moeder in. Daar verzinkt
ze, op zoek naar haar
identiteit, steeds
verder in een depressie,
totdat opname in een
psychiatrische kliniek
de enige uitweg lijkt.
De glazen stolp is een
pijnlijk verslag van een
ambitieuze jonge vrouw
die niet serieus genomen
wordt door de
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maatschappij. Plath
trekt de lezer
meesterlijk mee in
Esthers waanzin,
waardoor die niet alleen
levensecht, maar ook
geloofwaardig is. Ze
slaagt erin in de
diepste krochten van de
menselijke ziel te
kruipen. Door deze
buitengewone prestatie
is De glazen stolp (The
Bell Jar) een
Amerikaanse klassieker
geworden.
De Witte tijger Aravind
Adiga 2021-01-19 De
witte tijger won de
Booker Prize, en werd
een wereldwijde
bestseller. Nu is het
boek verfilmd door
Netflix. Balram Halwai
is een man met vele
gezichten. Hij is
dienaar, chauffeur,
filosoof en ondernemer.
Balram groeit op in de
binnenlanden van India
en blijkt al snel het
slimste jongetje van het
dorp te zijn, maar zijn
familie kan geen
verdere
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scholing betalen.
Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem
inhuurt als zijn
chauffeur krijgt hij
eindelijk een kans op
succes. Delhi is een
openbaring voor Balram:
overal ligt rijkdom voor
het grijpen en zijn
uitzichtloze bestaan
lijkt ten einde. Maar
Balram beseft dat er
maar één manier is om
boven zijn eigen kaste
uit te stijgen: hij moet
zijn meester vermoorden.
'Een uitbundig boek waar
het vertelplezier vanaf
spat.' NRC 'Pijnlijk,
geestig en kwaad. Een
absoluut prijsboek.' Het
Parool 'Een
meesterwerk.' The Times
Tafereelen uit Italië
Charles John Huffam
Dickens 1846
Voor altijd verloren
Inge de Heer 2010-07-21
Laura woont alleen met
haar kinderen Betty en
Rees sinds haar man
David haar heeft
verlaten om een nieuw
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gezin te stichten met de
jongere Chloe. Wanneer
de negenjarige Betty en
haar vriendinnetje om
het leven komen bij een
auto-ongeluk stort Laura
in en raakt geobsedeerd
door één gedachte: de
man die haar dochter
heeft aangereden beroven
van datgene waar hij het
meest van houdt, zodat
hij weet wat zij
doormaakt. Ze komt
erachter wie hij is en
begint hem te
achtervolgen.
Jeff in Venetië, de dood
in Varanasi Geoff Dyer
2014-10-22 Jeff Atman,
een gehaaide en
overwerkte journalist,
is in Venetië om de
aftrap van de Biennale
te verslaan. Hij
verwacht veel kunst te
zien, zich bij veel
chique feestjes naar
binnen te kunnen
kletsen, en veel te veel
bellini’s te drinken.
Hij had niet verwacht de
intrigerende Laura te
ontmoeten, die zijn
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korte verblijf in de
stad volledig zal
transformeren. Een
andere stad, een andere
opdracht. Een journalist
bevindt zich op de oever
van de Ganges in
Varanasi. Te midden van
de mensenmenigtes, de
ghats en de chaos van
een van de belangrijkste
pelgrimsoorden binnen
het hindoeïsme wacht hem
een transformatie van
een heel andere soort.
Jeff in Venetië, de dood
in Varanasi is een
volstrekt uniek en
verrassend tweeluik over
liefde, kunst en
verlangen. Daarmee komt
hij dicht in de buurt
van typische Thomas
Mann-thema’s zoals
verlangen naar
schoonheid en een
verloren jeugd, maar met
een geheel eigen
intelligente, scherpe en
geestige stijl die deze
roman uitzonderlijke
brille geven.
Het boek Henry Hilary
Mantel 2018-12-22 Het
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boek Henry, de opvolger
van Wolf Hall, gaat over
de val van Anne Boleyn,
de tweede vrouw van
Hendrik viii en moeder
van de toekomstige
koningin Elizabeth i.
Hilary Mantel legt de
nadruk op de korte
periode van Anne Boleyns
neergang en de cruciale
rol die Thomas Cromwell
opnieuw speelt om
Hendrik viii ter wille
te zijn. In 2019
verschijnt het
langverwachte derde deel
van Mantels
Cromwelltrilogie: De
spiegel en het licht.
Over de hele wereld
wordt met spanning
uitgekeken naar de roman
over Cromwells laatste
levensjaren als de
rechterhand van de
grillige Hendrik viii.
Silas Marner, de wever
van Raveloe George Eliot
(pseud. van Mary Ann
Evans) 1861
Val van een
fundamentalist Mohsin
Hamid 2012-01-30
De val
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van een fundamentalist
is een intense en
ontroerende roman waarin
Mohsin Hamid op
verfijnde wijze een
klassiek drama over
liefde en verval in een
modern verhaal verweeft.
In het schemer van de
bazaar in Lahore praat
een Pakistaanse man met
een geheimzinnige
Amerikaan. Als de avond
vordert, neemt de
spanning tussen hen toe
en wordt duidelijk wat
er vooraf ging aan hun
ontmoeting. De
Pakistaanse Changez is
het levende bewijs dat
de Amerikaanse droom
bestaat. Als gaststudent
studeert hij cum laude
af aan Princeton, wat
hem een prestigieuze
baan als financieel
analist oplevert. Hij
bloeit op in het
bruisende Manhattan en
wordt verliefd op de
rijke en knappe Erica,
die hem in de New Yorkse
society introduceert. De
mogelijkheden lijken
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onbegrensd totdat de
aanslagen van 11
september plaatsvinden.
Terwijl de wereld om hem
heen is veranderd, wordt
de ontluikende relatie
met Erica ruw verstoord
door geesten uit haar
verleden. De waarde van
macht, geld en zelfs de
liefde verliezen hun
betekenis voor Changez
en hij neemt een
drastisch en
onomkeerbaar besluit.
De parel John Steinbeck
2019-11-28 Het zoontje
van Kino, een arme
parelvisser in Mexico,
wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn
vrouw Juana hebben geen
geld voor de dokter,
maar Kino duikt een
parel op, zo groot dat
deze vondst hun leven
voorgoed zal veranderen.
Al snel wordt in het
dorp en daarbuiten
bekend dat ze plotseling
rijk zijn. Het gezin
strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie,
dieven en bedrog.
Ze
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beginnen te vermoeden
dat de parel hun geen
geluk zal brengen. Als
Juana op een avond
besluit de parel terug
in zee te gooien, loopt
alles uit de hand. Hun
leven verandert
inderdaad, maar heel
anders dan ze hadden
gehoopt...
Max en de Maximonsters
Maurice Sendak 1968 Op
de avond dat Max voor
straf zonder eten naar
bed wordt gestuurd,
beleeft hij op zijn
eigen kamer de wildste
avonturen. Prentenboek
vol griezels. Vanaf ca.
4 jaar.
Wilde zwanen Jung Chang
2011-10-07 Het
verschijnen van Wilde
zwanen markeerde een van
de grootste
uitgeefsuccessen van de
afgelopen decennia. Na
een wat langzame start
bracht de
liefdesverklaring van
Rudy Kousbroek in NRC
Handelsblad daar
verandering in, en
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sindsdien is het boek
tientallen malen
herdrukt. Wilde zwanen
verscheen in 1992 in het
Nederlands en wereldwijd
werden er meer dan 10
miljoen exemplaren van
verkocht. Het is daarmee
het best verkochte boek
dat ooit over China
verscheen. Het geeft een
panoramische visie van
drie vrouwen op een
complexe samenleving in
de vorm van prachtige
memoires, intieme
portretten en een
meeslepende kroniek van
het twintigste-eeuwse
China. Ondanks de haast
onvoorstelbare gruwelen
die Jung Chang en haar
familie zijn overkomen,
is Wilde zwanen een
indrukwekkende
getuigenis van
optimistisch geloof in
een rechtvaardige
samenleving met gelijke
rechten en kansen voor
iedereen.
Groote verwachtingen
Charles John Huffam
Dickens 1867
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Waarom ik soms op en
neer spring Naoki
Higashida 2018-08-14
Unieke autobiografie van
een dertienjarige
autistische jongen – met
een inleiding van David
Mitchell, die zelf een
autistische zoon heeft
Waarom fladderen
autistische kinderen met
hun handen voor hun
ogen? Of gaan ze door
het lint als ze een
foutje maken? Het is
vaak lastig om het
gedrag en de
belevingswereld van een
autist te begrijpen.
Naoki Higashida lijdt
aan een zware vorm
ervan, waardoor hij
nauwelijks in staat is
om te communiceren.
Dankzij een betrokken
onderwijzer die
vindingrijk met hem aan
de slag ging om
karakters, woorden en
zinnen te leren via een
alfabetraster, slaagde
Naoki erin om, mede door
zijn
doorzettingsvermogen,
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woorden te kunnen
spellen. In Waarom ik
soms op en neer spring
geeft hij antwoord op de
vragen die velen zich
bij autisme stellen.
Naoki bewijst dat ook
mensen met autisme over
fantasie, humor en
empathie beschikken en
maakt op een indringende
en ontroerende wijze
duidelijk hoe belangrijk
geduld en begrip zijn.
De pers over Waarom ik
soms op en neer spring
‘Zijn verslag van een
leven dat vaak en heftig
op zijn kop staat,
ontroert door de
zorgvuldigheid waarmee
hij dit tumult onder
woorden probeert te
brengen.’ de Volkskrant
‘Een van de meest
bijzondere boeken die ik
ooit heb gelezen.
Ontroerend en een
eyeopener.’ Jon Stewart,
The Daily Show ‘Amazing
times a million.’ Whoopi
Goldberg
Wolf Hall Hilary Mary
Mantel 2020 Thomas
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Cromwell (1485-1540), de
zoon van een smid, weet
zich op te werken tot
staatsman en de
belangrijkste adviseur
van de Engelse koning
Hendrik VIII.
De ondraaglijke
lichtheid van het
bestaan Milan Kundera
2014 In de levens van
vier mensen die via
verschillende relaties
verbonden zijn, blijken
tegengestelde gevoelens
en gedachten
verwisselbaar,
afhankelijk van ieders
levensperspectief.
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Romeo en Julia William
Shakespeare 2001
Het lied van de
loopgraven Sebastian
Faulks 2008 Na een
verboden
liefdesverhouding blijft
een jonge Brit in
Frankrijk, waar hij
tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de hel
van de loopgraven
terechtkomt.
Martyn Big / druk 1
Kevin M. Brooks 2003 Na
de dood van zijn vader
besluit een 15-jarige
jongen diens lichaam te
verbergen.
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