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Övningsbok för nivå 1 i serien English for Everyone.(Till denna bok finns även en separat kursbok.)Nivå 1
vänder sig till dig som precis har börjat lära dig engelska, eller inte har fördjupade kunskaper i

språket.English for Everyone är en unik serie med en visuell, tydlig utformning som gör det lätt och roligt att
lära sig engelska på egen hand. Mängder av illustrationer och grafik gör innehållet lätt att ta till sig och

hjälper dig att förstå och komma ihåg de olika delmomenten i boken.Böckerna passar dig som vill bättra på
dina engelskakunskaper – kanske för ditt arbete eller inför en resa. Serien är också perfekt för dig som
studerar inför internationella språktest som TOEFL eller IELTS eftersom programmet följer dessa

poängnivåerSerien är uppdelad på fyra olika nivåer, från nybörjare till avancerad. För varje nivå finns en
kursbok och en övningsbok med komplett studiematerial som är anpassat efter CEFR, den internationella

standarden för språkstudier.

English for Everyone är en unik serie med en visuell tydlig utformning som gör det lätt och roligt. LIBRIS
titelinformation English for everyone Nivå 2 Övningsbok författare Thomas Booth översättning Rikard. A

combined reference book and workbook covering over 3000 entries of essential words and phrases to expand
your English vocabulary.

Hörförståelse Band

Choose from contactless Same Day Delivery Drive Up and more. English for Everyone är en unik serie med
en visuell tydlig utformning som gör det lätt och roligt att lära sig engelska på egen hand. English For
Everyone Gramática Inglesa. Köp som antingen. Read reviews and buy English for Everyone Level 1

Beginner Course Book Paperback at Target. Nivå 1 vänder. Fri frakt fra 0 kr. An icon of the Russian motoring
world has been given back its rightful name after years out in the cold. To save Read PDF English for

everyone Nivå 2 Övningsbok Online untitled 1 eBook you.
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