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Matter and Energy 2005
A Lifetime in Every Moment Joseph F. Littell 1995 The son of missionary parents describes his life growing up around the world, his imprisonment as a soldier during the Second World War, and his career as a textbook publisher
Ecology: Teacher's ed 2005
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
Paperbound Books in Print Bowker Editorial Staff 1984
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2005 2005
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere
oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van de natuur te
danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Books in Print 1979
De vreugde- en gelukclub Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te wachten.
Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een
Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese
immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
De reis van de "Beagle" Charles Darwin 1892
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting Jean-Jacques Rousseau 1995 Standaardwerk van de Franse filosoof (1712-1778) over de grondslagen van de politieke theorie.
The Acts of King Arthur and His Noble Knights John Steinbeck 2008-12-30 Steinbeck's only work of fantasy literature—in a deluxe edition with a foreword by Christopher Paolini, New York Times bestselling author of Eragon, Eldest and Brisingr A Penguin Classic Malory’s Le Morte d’Arthur was the first book that John Steinbeck truly
enjoyed reading as a child. Fascinated by Arthurian tales of adventure, knighthood, honor and friendship, in addition to the challenging nuances of the original Anglo-Saxon language, Steinbeck set out to render these stories faithfully and with keen animation for a modern audience. Here then is Steinbeck’s modernization of the adventure
of King Arthur and the Knights of the Round Table, featuring the icons of Arthurian legend—including King Arthur, Merlin, Morgan le Fay, the incomparable Queen Guinevere, and Arthur's purest knight, Sir Lancelot of the Lake. These enduring tales of loyalty and betrayal in the time of Camelot flicker with the wonder and magic of an era
past but not forgotten. Steinbeck's retelling will capture the attention and imagination of legions of Steinbeck fans, including those who love Arthurian romances, as well as countless readers of science fiction and fantasy literature. This edition features a new foreword by Christopher Paolini, author of the number-one New York Times
bestselling novels Eragon, Eldest, and Brisingr. It also includes the letters John Steinbeck wrote to his literary agent, Elizabeth Otis, and to Chase Horton, the original editor of this volume. For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With more than 1,700 titles,
Penguin Classics represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust the series to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-date translations by award-winning translators.
Forthcoming Books Rose Arny 1983
Lief leven Alice Munro 2012-12-07 Lief leven is de briljante nieuwe verhalenbundel van de veelgeprezen Canadese auteur Alice Munro. Ze is op ongeëvenaarde wijze in staat de essentie van het leven in korte, tijdloze verhalen neer te zetten. Ze beschrijft de momenten die het leven vormgeven: de momenten waarop een droom, seks of
misschien een simpele speling van het lot een persoon van zijn gebaande paden af weet te brengen en nieuwe poorten opent. Zoals Greta, de getrouwde dichteres in ‘Japan bereiken’, die dronken wordt op een literair feestje waar ze zich niet thuis voelt. Ze wordt gered door een columnist op wie ze halsoverkop verliefd wordt. Ze volgt
hem, met haar dochtertje in haar kielzog, naar de andere kant van het land, in de hoop hem weer te zien. ]‘Al vele jaren in mijn persoonlijke topvijf van meest gekoesterde schrijvers.’ –Herman Koch
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze
twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de burgers
te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te stuiten. TIMOTHY SNYDER is
hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Neergestort Gary Paulsen 1996 Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Christian Home Educators' Curriculum Manual Cathy Duffy 1995-07 Cathy Duffy draws upon her many years of home education experience, both in teaching and researching curriculum, to bring us the most thorough and useful book available on teaching teenagers at home.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een viertal jonge verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van elfen die hun verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.
Books in Print Supplement 1985
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000 2000
Oorlog en Vrede LN Tolstoj 2011-07-28 In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk, en niet met de dood van de grote held
vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is
ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
Stervend dier Philip Roth 2011-11-08 David Kepesh, grijs en in de zestig, cultuurcriticus op televisie en populair docent aan een New Yorkse universiteit, ontmoet Consuele Castillo, een beschaafde studente van vierentwintig, dochter van rijke Cubaanse ballingen. Op slag verandert ze zijn leven in een erotische chaos. Pas na de
seksuele revolutie van de jaren zestig lukt het Kepesh uiteindelijk een ordelijk bestaan op te bouwen. Maar de jeugdige schoonheid van Consuela, 'een meesterwerk van wellust', richt hem te gronde. Zijn wereldwijsheid, zijn zelfvertrouwen en zijn verstand laten hem in de steek, en wat begon als een onbekommerd avontuurtje, ontwikkelt
zich in acht jaar tijd tot een navrant en tragisch verhaal van liefde en verlies. Het is verbluffend te lezen hoe uitvoerig het Amerikaanse seksuele panorama van na de jaren zestig door Een stervend dier in kaart wordt gebracht. Opnieuw verknoopt Philip Roth met ongeëvenaarde virtuositeit het lot van zijn personages met de
maatschappelijke krachten die ons dagelijkse leven bepalen.
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2003 2003
El-Hi Textbooks in Print 1984
Utopia Thomas More 1885
Library Literature 1934 "An index to library and information science".
De vrouw in 't wit William Wilkie Collins 1874
Modules McDougal Littell Incorporated 2005
Subject Guide to Books in Print 1990
Human Biology James Trefil 2005
Modules McDougal Littell Incorporated 2005
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle
getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart
1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig
landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen
leven." Primo Levi
Children's Books in Print, 2007 2006
Wat ze droegen Tim O Brien 2012-11-12 Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie. Aan het front hebben ze alleen elkaar om de rauwe
werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun leven waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit de Amerikaanse geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel, een subtiel spel van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen
heeft dit boek nog niets van zijn zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
Het communistisch manifest Karl Marx 1920
Bijenboek Charlotte Milner 2018
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk Edward Gibbon 1993 Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val van Constantinopel in 1453.
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