Get Free Edexcel 2014 January Igcse Commerce
Past Paper

Edexcel 2014 January Igcse
Commerce Past Paper
Airframe van Michael Crichton is een
adembenemende en beangstigend actuele thriller
over veiligheid in de luchtvaart en een dodelijke
doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder meer
Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het
moment waarop veiligheid in de publieke opinie alle
aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats
hoog in de lucht aan boord van een commerciële
vlucht van Hong Kong naar Denver. Een
koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin de
waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn.
'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor
altijd in je dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia
Inquirer
'Gruwelijke rijmen' is een fantastisch rijmpjesboek
volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen in kleur van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je
smartphone of tablet zie je bovendien alle illustraties
in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. Je denkt misschien: dit
ken ik al, maar dat is heus niet het geval. Het echte
verhaal van Assepoester is heel wat bloediger en
woester. In 'Gruwelijke rijmen' zijn bekende
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sprookjes met een knipoog op rijm gezet door Roald
Dahl en virtuoos vertaald door Huberte Vriesendorp.
'Gruwelijke rijmen' is volledig in kleur geïllustreerd
door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van
twee kinderen die een kalm leventje leidt en nog
nooit in de problemen is geweest. Maar op een
rustige zaterdagmiddag ontvangt hij een telefoontje
dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend
Jack Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt
om hulp. En dan hoort Tom door de telefoon hoe
Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht
aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met
zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht
Tom het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist,
er een lijk in haar kantoor is gevonden en de politie
de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks
moordenaar hem op de hielen zit, heeft Tom geen
flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al
jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat
kleur te geven besluit ze onderzoek te doen naar het
seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de
eerste generatie die heeft kunnen profiteren van
viagra. Maar heeft die viagra wel zon positieve
invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te
komen plaatst ze advertenties op datingsites en
interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen
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leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar
wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als
Carrie Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En
wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is
hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend.
Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar
researchdates raakt het onderzoek meer en meer
vervlochten met Annys gewone leven. In De viagradagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een
wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te
betreden. Het is een heerlijke, maar ook gevoelige
roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een
prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die
in hun liefdesleven belemmerd worden door hun
eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster
en comédienne. Ze schreef en speelde de
onewomanshow The Viagra Diaries en het
gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and
the City-schrijver Darren Star zag er zelfs
onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
In Akenfield vertelt Ronald Blythe het verhaal van
een klein dorp in het zuidoosten van Engeland. Het
hele dorp komt aan het woord: gedurende de winter
van 1966-'67 interviewde Blythe de smid, de leraar,
de agent, de rechter, de fruitplukkers en de priesters
over religie, landbouw, onderwijs, welzijn, het leven
en de dood. Het levert niet alleen een ontroerend en
volledig portret op van het dorp, maar ook van een
periode niet eens zo heel lang geleden, en toch bijna
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onvoorstelbaar in onze digitale wereld.
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
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...
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave:
hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony
Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast
een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als
Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer
verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou
denken. Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna
onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd Thomasserie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de
auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean
Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook
humoristisch. Sp!ts
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.
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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 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?
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 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 Mannthema’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.
Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt
Niklas zich niet op zijn gemak bij hem; het pesten wordt
treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.
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Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit
school komt treft ze de voordeur van het huis open aan.
Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet
Dora een verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt
op de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone
huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur
Karlsson krijgt de zaak toegewezen. Wanneer tijdens het
politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een
geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het
onderzoek te kunnen voortzetten schakelt Karlsson Frieda s
hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar
Frieda heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite
om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken. En als
ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van
een seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper
verstrikt in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen
verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda
lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf
door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is, na Blauwe
maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda
Klein in de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend
spannende en goed geconstrueerde thriller geschreven,
waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog
een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment
onderging het brein van deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij
zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval
Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de
geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
Page 6/12

Get Free Edexcel 2014 January Igcse Commerce
Past Paper
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het
meest dominante wezen op aarde: de mens.
Beschrijving van de verschrikkingen van de stellingenoorlog
1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een
groep Duitse jongens.
Zomer 1972: in het geliefde vakantieoord Famagusta op het
zonovergoten eiland Cyprus verrijst een luxe vijfsterrenhotel.
In hotel De Zonsopgang 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.
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, 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
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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
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie
verbroken om bij haar grote liefde Leonardo te zijn, maar hij
blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar baan,
de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze
zich in een nieuw avontuur met een andere man, tot ze een
ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar
verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet
wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met
een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is
de sensuele Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt.
'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine
`Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil
`Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!'
Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen
Genevieve.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds
haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te
stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty
en haar vriendinnetje om het leven komen bij een autoongeluk 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.
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Toneeltekst over de moord op de Engelse aartsbisschop in
1170.
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse
Gabriel Keyne worden wakker op een bankje in Central Park,
aan elkaar geketend met handboeien. De twee kennen elkaar
niet en weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het
laatste wat Alice zich herinnert is dat ze de avond ervoor met
haar vriendinnen uit ging in Parijs en het laatste wat Gabriel
nog weet is dat hij pianospeelde in een club in Dublin. Nu
heeft Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar jas
en bloed op haar shirt. Onmogelijk? En toch...
‘Onvoorspelbaar en aangrijpend: deze psychologische thriller
beneemt je de adem tot aan de spectaculaire ontknoping.’ –
Metro ‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL (radio)
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
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft
weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een
foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert.
Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van
de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe
Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis
ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde
fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld
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voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik
kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij
furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van
de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen
voor zijn werk.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe
boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had
meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste
zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar.
Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die anderen niet
schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging
om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de
hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt
hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen
onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij
iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt
bang als ze in de spiegel kijkt...

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 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 krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
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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.
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 ridder
Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon helpen?
Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het
schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi haar
middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds
vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en ze is
mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft
gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog niet
weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar
lot heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder
valse voorwendselen meegenomen om plaats te nemen
in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk
misbruik en marteling. Tot ze tijdens de volksopstanden
van 2011 weet te vluchten
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Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van
zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje.
Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype
Dyslexie.
Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen
diens lichaam te verbergen.
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