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This proceedings volume covers issues of learner
corpus design, collection and annotation and
contains reports on various aspects of (written and
spoken) learner interlanguage as well as design of
learner-corpus-informed tools.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde
bestseller Ready Player One! ‘Het is moeilijk om de
verwachtingen waar te maken na het ongelooflijke
succes van Ready Player One, maar Ernest Cline
doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het
winnen van de door oasis-oprichter James Halliday
georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts een
ontdekking die alles verandert: in de archieven van
Halliday ligt een nieuwe technologie verborgen die
de wereld zal veranderen en oasis duizend keer
wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan
zelfs Wade ooit had durven dromen. Daarmee begint
een nieuwe zoektocht, met een nieuw raadsel;
Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een
onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt
op de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan
om te krijgen wat hij wil. Dit keer staan niet alleen
Wades eigen leven en de toekomst van oasis op het
spel, maar ook het lot van de mensheid. ‘Een
geweldige mix van spannende fantasie en dreigende
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werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL
‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over de
toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de
complexe wereld waarin we nu leven. Of je nou
zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over
jou!’ TREVOR NOAH
7 units Colloquial English video lessons
Consolidation and review pages after each unit
Communication section and Listening scripts
Grammar Bank, Vocabulary Bank, Phrasal Verbs in
Context, Sound Bank and Wordlist
Een bundel met 3 ebooks van Jojo Moyes samen
voor slechts 12,50. Deze bundel bevat de prachtige
romans Voor jou, Een leven na jou & Dichtbij jou.
‘Jojo Moyes’ oprechtheid, gevoel voor humor en
scherpzinnig inzicht in wat het is om menselijk te
zijn, maken van haar boeken echte must-reads!’ –
Emilia Clarke, actrice
Geheimen, jaloezie, roddels en moord Ellery en haar
tweelingbroer Ezra moeten noodgedwongen
verhuizen naar de geboorteplaats van hun moeder.
Lang geleden is hun tante Sarah daar verdwenen –
een zaak die nooit is opgelost en waar in de familie
nooit over gesproken wordt. Algauw ontdekt Ellery
dat er pas nog een meisje is verdwenen. Net als
Sarah was dit meisje homecoming queen op school,
en niet lang daarna worden ook de meisjes die dit
jaar genomineerd zijn bedreigd. Ellery is een van de
kandidaten en besluit zelf op onderzoek uit te gaan.
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Ze wordt daarbij geholpen door Malcolm, een jongen
van school die ze stiekem wel leuk vindt, maar die
ook meer lijkt te weten dan hij doet voorkomen.
Langzaam maar zeker komt Ellery dichter bij de
waarheid. Maar dan vindt er nog een verdwijning
plaats en deze keer wel heel dichtbij… Lees ook Een
van ons liegt!
Als een legendarisch topmodel een dodelijke val
maakt van een balkon in de chique Londense wijk
Mayfair, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar broer
weigert dit echter te accepteren en schakelt
privédetective Cormoran Strike in. Strike neemt de
klus dankbaar aan. Sinds hij zijn been verloor in
Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij heeft
bijna geen opdrachten en de schuldeisers zitten
achter hem aan. En daarbij is hij net weg bij zijn
vriendin en woont hij in zijn kantoor. Dit is zijn kans
om een nieuwe start te maken. Maar naarmate hij
dieper infiltreert in de wereld van de rich and famous
nemen de zaken een steeds duisterder wending – en
loopt hij zelf steeds meer gevaar... Koekoeksjong is
een traditionele Britse misdaadroman in een modern
jasje en kan zich meten met de grote klassiekers uit
het genre. De pers over Koekoeksjong ‘Heel
verfrissend: humor en mededogen spelen in dit boek
een grotere rol dan bloed en geweld. Laat dit
alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij
Nederland ‘Een thriller die uitstekend in elkaar zit,
geen moment verveelt en een groot publiek zal
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aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide
detective, waarin vooral het satirische talent
schittert.’ **** de Volkskrant
Language learning materials development remains a
surprisingly under-supported aspect of language
teaching. This book constitutes a much-needed resource
in the area, aiming to support and advance the craft of
materials design. The volume offers a snapshot of the
contemporary influences on language learning materials
development from diverse perspectives around the
globe. These influences include the demands of teaching
ESOL in Britain and Ireland, the impact of Corpus
Linguistics, the needs of young learners and of diverse
worldwide audiences, the development of intercultural
competence, as well as the integration of L2 acquisition
research. Contributors to the volume are drawn from a
broad range of teaching, research and materials
development backgrounds. The book includes some
chapters based on papers given at the MATSDA
(Materials Development Association) 2008 conference.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en
groeien samen op in de hoofdstad van Afghanistan. Als
blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in een
granaatappelboom: Amir en Hassan, de sultans van
Kabul. Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want
Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en
Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van
Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is
Amir de vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in
handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger.
Voor jou doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij
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wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te vangen.
Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er
iets vreselijks gebeurt met Hassan verraadt hij zijn
trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir
en zijn vader naar de Verenigde Staten. Amir bouwt er
een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan
te vergeten. De ontdekking van een schokkend
familiegeheim voert hem uiteindelijk terug naar
Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet.
Daar wordt Amir geconfronteerd met spoken uit zijn
verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens
Hassan in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in
een huiveringwekkend avontuur. De vliegeraar - de
debuutroman van Khaled Hosseini verscheen in 2003 en
groeide uit tot een internationale bestseller.
Internationaal verscheen deze speciale geïllustreerde
editie, met foto's uit Afghanistan. De fotos in deze
gebonden uitgave werden in samenwerking met de
auteur gekozen.
Victoria Jones is net haar baan kwijt als ze Edward
ontmoet. Hij vertelt haar dat hij de volgende dag naar
Bagdad gaat en Victoria besluit hem achterna te reizen.
Om haar overtocht te betalen, besluit ze een baantje aan
te nemen als gezelschapsdame. Hoewel ze geen adres
van Edward heeft en niet eens zijn achternaam weet,
gaat Victoria in Bagdad naar hem op zoek en beleeft
daarbij een serie verbijsterende avonturen.
This groundbreaking collection represents the broad
scope of cutting-edge research in Cultural Linguistics, a
burgeoning field of interdisciplinary inquiry into the
relationships between language and cultural cognition.
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The materials surveyed in its chapters demonstrate how
cultural conceptualisations encoded in language relate to
all aspects of human life - from emotion and embodiment
to kinship, religion, marriage and politics, even the
understanding of life and death. Cultural Linguistics
draws on cognitive science, complexity science and
distributed cognition, among other disciplines, to
strengthen its theoretical and analytical base. The tools it
has developed have worked toward insightful
investigations into the cultural grounding of language in
numerous applied domains, including World Englishes,
cross-cultural/intercultural pragmatics, intercultural
communication, Teaching English as an International
Language (TEIL), and political discourse analysis.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje,
m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte
verhalen over de duistere kant van het menselijke
karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk
gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.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 grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
English language teaching textbooks (or coursebooks)
play a central role in the life of a classroom. This edited
volume contains research-informed chapters focusing
on: analysis of textbook content; how textbooks are used
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in the classroom; and textbook writers' accounts of the
materials writing, design, and publishing process.
This book combines insights from language assessment
literacy and critical language testing through critical analyses
and research about challenges in language assessment
around the world. It investigates problematic practices in
language testing which are relevant to language test users
such as language program directors, testing centers, and
language teachers, as well as teachers-in-training in
Graduate Diploma and Master of Arts in Applied Linguistics
programs. These issues involve aspects of language testing
such as test development, test administration, scoring, and
interpretation/use of test results. Chapters in this volume
discuss insights about language testing policy, testing world
languages, developing program-level language tests and
tests of specific language skills, and language assessment
literacy. In addition, this book identifies two needs in
language testing for further examination: the need for
collaboration between language test developers, language
test users, and language users, and the need to base
language tests on real-world language use.
This fully revised third edition builds on the task based
learning approach that has made 'Cutting Edge' so popular.
With new DVD-ROM material and digital components,
learners can be confident of improving their language skills
through a carefully balanced range of activities.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een
onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van
Een weeffout in onze sterren van John Green. Leugens,
familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld
van de zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij
leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en
volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets tekort.
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Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer
tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten.
Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit
boek. En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de
Verenigde Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Hoe
is het dan mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos
verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal
over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het
is om de belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over
de duizelingwekkende druk, de hartverscheurende
beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en
onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en
Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar boven
gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het heeft
vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het
is genieten. Boris Dittrich
A course in English pronunciation to complement New
Headway.
Balanced, integrated-skills syllabus with clear grammar focus
Grammar, vocabulary, skills work, and Everyday English in
every unit 14 units (6 or 8 pages long) Reference material tapescripts, grammar, word lists, pairwork, irregular verbs,
and phonetic symbols
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.
90% new, with refreshed content and new features.
Diverse interest in language, pedagogy, identity and
community has found expression through online interaction,
networking and connectedness in the discourses captured in
this book, Language, Culture and Social Connectedness.
Issues surrounding language use in spoken, written and
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multimedia forms and in sociocultural responses, indigenous
knowledges and ethnic perspectives are currently expanding,
with consequential transnational implications for pedagogy in
higher education. Language education is no longer oriented
towards grammar, memorization and learning by rote, but
rather using language and cultural knowledge as a means to
communicate and connect to others around the globe.
Geographical and physical boundaries are being transcended
by technology as students learn to reach out to the world
around them. This book explores the intricate relationships
between language, culture and social connectedness in our
diverse local and transnational communities. In a period of
challenge in our history, there are tensions that connect and
others that tend to disconnect endeavours across the social
landscape. ‘Connectedness’ includes relationships both
formal and informal and the benefits those relationships bring
to the individual as well as to society. ‘Social
connectedness’ describes the level of engagement and trust
an individual has with others in their community and the roles
they take on, their friendships and participation in different
activities. People who feel socially connected also contribute
towards building communities and society. They help to
create social capital as networks that promote effective social
functions.
Materials development has become much more important in
the field of TESOL in the last twenty years: modules on
materials development are now commonplace on MA TESOL
courses around the world. The overall aim of the book is to
introduce readers to a wide range of theoretical and practical
issues in materials development to enable them to make
informed and principled choices in the selection, evaluation,
adaptation and production of materials. The book aims to
show how these choices need to be informed by an
awareness of culture, context and purpose.
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De gedachten en de gevoelens van een 16-jarige
Amerikaanse jongen die van school is gestuurd en door New
York zwerft.
English File Pre-Intermediate Student's Book is suitable for
CEFR level A2-B1English File, third edition, provides a
balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills to
give students the right mix of language and motivation to get
them talking. With lively lessons and engaging topics, classes
are enjoyable and provide opportunity for students to practise
and improve. Support for teachers includes a Teacher's Book
with over 100 photocopiables along with extra tips and ideas.
The Classroom Presentation Tool brings your classroom to
life with the Student's Book and Workbook on-screen and
interactive.

The present volume is a collection of papers on
Contrastive Pragmatics, involving research on
interlanguage and cross-cultural perspectives with a
focus on second language acquisition contexts. The
subdiscipline of pragmatics is seen from a
multilingual and multicultural perspective thus
contributing to an emerging field of study, i.e.
intercultural pragmatics which can be made fruitful to
second language teaching/learning and contrastive
analysis. The book is an important contribution to
general linguistics, pragmatics, cross-cultural
communication, second language acquisition, as
well as minority issues in multilingual settings.
A world list of books in the English language.
"A popular guide for teachers, providing a
comprehensive and useful introduction to the
principles and practice of teaching English as a
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