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1. English Olympiad Series for Class 9th 2. This book has been designed to
provide relevant and best study material for English for Class 9th 3. The present
book is divided into 18 chapters 4. It contains complete theoretical content
exactly based on the pattern of various English Olympiads 5. 3 Practice Sets
have been provided as per previous years’ English Olympiad 6. Answers and
explanations have been provided for the questions. Various institutes and
associations across the country conduct English Olympiads & Competitions for
Class 9 students. This specialized book has been designed to provide relevant
and the best study material for the preparation for Class 9 students preparing for
English Olympiads and competitions. This book has been designed to give the
students an insight and proficiency into almost all the areas of English asked in
various English Olympiads. The present book has been divided into 18 chapters
namely Verbal Reasoning, Punctuation, Prepositions, Determiners & Articles,
Modals, Conjunctions, Verb Agreement, Tense & Their Classification,
Vocabulary, Idioms & Phrases, Classification/ Analogy, Transformation of
Sentences, Reported Speech, Active & Passive Voice, Cloze Test, Reading
Comprehension, Telephonic Conversation and Writing Skills. The book contains
complete theoretical content exactly on the pattern of various English Olympiads
with sufficient number of solved examples set according to the pattern and level
of Indian National English Olympiads. Exercises have also been given in the
book. Problems from recently held Olympiads have also been given in the book.
The book also contains three practice sets designed on the lines of the questions
asked in the precious years’ English Olympiads questions. Also answers and
explanations for the practice sets have been provided at the end. As the book
contains ample study as well as practice material, it for sure will help aspirants
score high in the upcoming English Olympiads and competitions.
CBSE Mathematics, for class 11, has been written by Mr. M.L. Aggarwal (Former
Head of P.G. Department of Mathematics, D.A.V. College, Jalandhar) strictly
according to the latest syllabus prescribed by the CBSE, New Delhi. The book
has been thoroughly revised and a new feature - Typical Illustrative Examples
and Typical Problems, has been added in some chapters for those students who
want to attempt some more challenging problems. The question of NCERT
Examplar Problems have also been included. Value Based Questions have also
been added at the appropriate places. The book provides Hints & Solutions for
the exercises of each chapter, at the end of the corresponding chapter.
In het korte verhaal De lifter pikt een man tijdens een ritje in zijn gloednieuwe
auto een wonderbaarlijk vingervlugge lifter op. Roald Dahl, de alom geprezen
schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd,
en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de
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grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen
die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu
betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt
worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen
is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de
grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven
coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn
wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Prozavertaling van de oorspronkelijk in hexameters gedichte verzameling mythen en
sagen over gedaanteverwisselingen, van de Romeinse dichter ( 43 voor Chr. tot 17 na
Chr.).
Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve speelgoedbeertje beleeft met al zijn
vriendjes en hun beschermer Christoffer Robin allerlei avonturen in het HonderdBunders-Bos. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
• Strictly as per the new term wise syllabus for Board Examinations to be held in the
academic session 2021-22 for classes 11 & 12 • Multiple Choice Questions based on
new typologies introduced by the board- I. Stand- Alone MCQs, II. MCQs based on
Assertion-Reason III. Case-based MCQs. • Revision Notes for in-depth study • Mind
Maps & Mnemonics for quick learning • Include Questions from CBSE official Question
Bank released in April 2021 • Answer key with Explanations • Concept videos for
blended learning (science & maths only)
Thomas 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.
Als Jill en Eustaas Narnia weer binnenkomen, blijkt er iets vreselijks aan de hand te zijn. De
sluwe aap Draaier heeft zijn vriend, de domme ezel Puzzel, een leeuwenhuid aangetrokken en
zegt tegen iedereen dat hij Aslan is. En veel dieren die Aslan nog nooit gezien hebben geloven
hem, zelfs als de bevelen van de namaak-Aslan steeds slechter en wreder worden. Tirian, de
koning van Narnia, moet snel handelen, voordat de vrede in het koninkrijk helemaal weg is.
Peter, Edmund en Lucy vechten nog eenmaal mee met Jill en Eustaas in het grote, laatste
gevecht, dat de toekomst van Narnia eens en voor altijd zal bepalen. Narnia kan niet blijven
zoals het is, maar hoe zal het veranderen?
Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land brengt Meulenhoff het boek uit waarmee
Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land bestaat Een tijdelijk ongemak uit
verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun Indiase afkomst en de
verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een Amerikaans
gezin door het India van hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw
die s middags op hem past; een jong echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun
emotionele reizen over de grenzen van landen en generaties is elk personage op zoek naar
liefde. Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest
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veelbelovende hedendaagse schrijvers.
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in
leven zien te houden. - 13 jaar e.o.

‘Success for All’ - Covers complete theory, practice and assessment of English
literature for Class 10. The E-book has been divided in 3 parts giving full
coverage to the syllabus. Each Chapter is supported by detailed theory,
illustrations, all types of questions. Special focus on New pattern objective
questions. Every Chapter accompanies NCERT Question and Answers, Practice
Question and Answers and self assessment for quick revisions The current
edition of “Success For All” for Class 10th is a self – Study guide that has been
carefully and consciously revised by providing proper explanation & guidance
and strictly following the latest CBSE syllabus issued on 31 March 2020. Each
topic of the Chapter is well supported by detailed summary practice questions in
an easy to understand manner, following the CBSE pattern. Every Chapter of this
book carries NCERT Questions and Answers, Practice Q&A's and self
assessment at the end for quick revision. NCERT Questions and Answers: it
contains all the questions of NCERT with detailed solutions and Practice Q&A's :
It contains all the chapters of each section in examination format with all the
questions and other important questions. Well explained answers have been
provided to every question that is given in the book. Success for All English
Literature for CBSE Class 10 has all the material for learning, understanding,
practice assessment and will surely guide the students to the way of success.
De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin doordat ze zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Some of the key benefits of studying from Arundeep’s Book are : 1. Chapterwise/Topic-wise presentaion for systematic and methodical study. 2. Strictly
based on the latest CBSE Curriculum released on 7th July 2020 for Academic
Year 2020-21, following the latest NCERT Textbooks. 3. Previous Years’
Question Papers with Marking Scheme & Toppers’ Answers for exam-oriented
study. 4. Questions form various competencies including-conceptual
understanding, creative expression, reasoning, justifying and applying literary
conventions. 5. Latest Typologies of Questions developed by Arundeep’s
Editorial Board included.
Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek,
geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen om het leven van je vriend te
redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me een brief
schrijven. Miranda vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen
zij ze zou kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar weet, zelfs
dingen die nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze
door een brief te schrijven iemands leven redden? Als je terugkomt is een
spannend en mysterieus verhaal over vriendschap en tijd, dat werd bekroond
met de Newbery Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
Joes vader is superrijk. Joe (12) heeft daarom alles wat zijn hartje begeert, behalve een
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echte vriend. Hij besluit naar een gewone school te gaan, om daar een vriend te
vinden. Vanaf ca. 9 jaar.
1. ‘Success For All’ - best selling E-Book series from Class 6th -10th 2. It Covers
complete theory, practice and assessment of English for Class 10. 3. The guide has
been divided into 3 Sections giving coverage to the syllabus. 4. Each Chapter is
supported by detailed theory, illustrations, all types of questions. 5. Every topic covers
NCERT Questions. 6. Every Chapter accompanies Summary and Exam Practice for
quick revision. Arun Deep’s SUCCESS FOR ALL needs no introduction, the best
selling academic series that is prepared to provide Complete Study, Practice &
Assessment to ensure better learning. With the current edition of “Success For All –
English Language & Literature for Class 10” that is designed on the exact lines of the
latest syllabus prescribed by the CBSE board. The entire book is categorized under 3
Sections. Each topic is well supported by detailed theories, illustrations are provided for
the Complete Study Guidance. For Complete Practice, every chapter covers Summary,
NCERT Textbook Questions Solved, Exam Practice, Chapter Exercise, and other
important questions from an exam point of view. TOC Section A: Literature Textbooks &
Supplement Reading Text; Section B: Reading, Section C: Writing and Grammar,
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