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Eventually, you will utterly discover a supplementary experience and triumph by
spending more cash. nevertheless when? attain you acknowledge that you
require to acquire those every needs in the manner of having significantly cash?
Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will lead you to understand even more in relation to the globe, experience, some
places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your totally own grow old to work reviewing habit. in the course of guides
you could enjoy now is Food For Thought Worksheet Answers Bing Free Links
below.

Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ
biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ,
het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk
en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig
talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
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.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney
is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk
ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is
uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een
zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd

is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt
Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij
heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en
zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat
een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte
materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout,
kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven.
Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig
weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het
andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten
in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Het teken van vier Arthur Conan Doyle 2014-07-02 In dit boek ontmoeten John
Watson en Mary Morstan elkaar als Mary Sherlock een puzzel voorlegt. Ieder
jaar ontvangt ze een parel van een onbekende afzender. Nu wil die afzender een
ontmoeting en ze vraagt Sherlock en Watson haar te vergezellen. Het brengt hen
op het spoor van moordenaars, dieven en een fabuleuze schat. Naast een nieuwe
vertaling heeft deze editie een introductie waarin Sherlock-hoofdrolspeler
Martin Freeman uitlegt hoe zijn Watson zich verhoudt tot die van Arthur Conan
Doyle.
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld van de
geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen
in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water
en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum
biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's
hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Mingdynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en
ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd
duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die
in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een
heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen
de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de
oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze
talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde
wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten
met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de
confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft
een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette,
weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe
Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek
'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de
wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington
Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een
fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán,
overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle
omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen
betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Heel geestig, meneer Feynman! Richard Phillips Feynman 1990 Het
levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar

(1918-1988).
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende
verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik
de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala?
Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door
een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws.
Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze
als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal
gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide
in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er
nu uitziet.
Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben Malala (voor jongeren)
schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor
iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van
vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.
Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats
waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes
mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs.
Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd geschoten toen ze met de
schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar nieuwe
huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen
in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de
Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk
huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor
alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te zitten en boeken
te lezen, samen met
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het
concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een
verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie,
misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De
hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de
uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de
matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij
Molly, een samoerai van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt,
kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk.
Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen
ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en
zo ja, wat blijft er dan van hem over?
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.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hboniveau.
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes
slapende kinderen zijn getuige van het bezoek dat de kerstman aan hun huis
brengt. Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4
jaar
Popular Science 2005-09 Popular Science gives our readers the information and

tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular
Science and our readers share: The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it better.
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en
presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij
werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een
blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld
moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin
samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn
leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk
en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar
wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo
vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd
geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een
door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een
onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende
wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke
moederliefde.
Het kookboek van de klassieke keuken Auguste Escoffier 2006
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het
80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige
vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen
principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor
organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten
behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op
welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide
gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit.
Op strategisch niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot
de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te
beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is
aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het principe in (online)
netwerken.
De jongen in de gestreepte pyjama John Boyne 2006 In 1943 verhuist een kleine
Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een vreemde plek waar joodse
mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven. Vanaf ca. 15 jaar.
Een nieuwe aarde Eckhart Tolle 2012-12-06 Eckhart Tolle, bekend van ‘De
kracht van het Nu’, geeft in 'Een nieuwe aarde' de blauwdruk voor een nieuwe op
spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we werkelijk geluk zullen
kennen. Eckhart Tolle heeft in 'Een nieuwe aarde' een duidelijke boodschap voor
ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle wijt dit aan
ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand
en vijanden. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de totale
catastrofe gebracht. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we ons ego durven
loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan
transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon
voert. Het is hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor
we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het
licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te

versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen?
Op deze en andere wezenlijke vragen gaat 'Een nieuwe aarde' in. Al lezende
ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt. Gebaseerd op
de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers 'De kracht van het nu', wijst Eckhart
Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.
De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend
verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur
van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian
Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende maar onevenwichtige
leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke
broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan
naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te
breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een
buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt
hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest,
lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer
te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling,
waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd met
messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap voor stap de weg
wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
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
De zelfzuchtige reus Oscar Fingall O'Flahertie Wills Wilde 1979 Prentenboek
met fijnzinnige illustraties over een reus die wordt gestraft voor zijn zelfzucht.
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale
bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses,
zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De
digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden
aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen
dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de
sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook

zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans)
1861
Het allermooiste kerstgeschenk Michael Morpurgo 2005-09 De verteller vindt in
een geheim laatje van een oud bureau een brief uit de Eerste Wereldoorlog die
de kerstgedachte een bijzondere inhoud geeft. Vanaf ca. 9 jaar.
Het paradijs verloren John Milton 2019-12-10 Paradise Lost is het grootste,
beste en beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse'
(rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij
dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele wereldliteratuur
onovertroffen klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe te
schrijven. In het negende boek van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn
aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot dusver het enige thema
Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf van
fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd. Milton wilde niet dichten over
aardse strijd van helden en ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog
tussen God en Satan, elk met zijn legioen engelen, over het neerbliksemen van
de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen
mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun zondeval. Als de
heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd tot
werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk met de grootse
scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament? Miltons Paradise
Lost verscheen in 1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk. De laatste
Nederlandse vertaling van dit epos dateert van honderddertig jaar geleden. Deze
nieuwe vertaling van Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én
vorm. Een uitgebreid maar bondig commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave Doré.
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen Macdonald, een ervaren
valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten:
de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en
valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door
rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken.
Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven
voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik,
Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas
over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest.
Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat
tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is,
en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de
liefde.
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles
Darwin 1873
Ontwaken in verbijstering Oliver Sacks 2015-08-20 Ontwaken in verbijstering is
het opmerkelijke verhaal van een groep patiënten die leden aan een mysterieuze
en slopende aandoening: slaapziekte. Deze epidemie heerste in de jaren twintig
van de vorige eeuw. Patiënten die de ziekte overleefden, kwamen terecht in een
apathische toestand, totdat Oliver Sacks hun eind jaren zestig het nieuwe
medicijn L-dopa toediende en ze ontwaakten. Deze genezing bleek echter niet in
alle gevallen een zegen te zijn. Oliver Sacks portretteert een bizarre ziekte en
vertelt de aangrijpende verhalen van patiënten die opnieuw moeten leren leven

in een veranderde en onbegrijpelijke wereld. ‘Een van de mooist gecomponeerde
en aangrijpende werken van onze tijd.’ – The Washington Post ‘Een
meesterwerk.’ – W.H. Auden
De verworpenen der aarde Frantz Fanon 1971
De vanger in het graan / druk 3 Jerome David Salinger 2008-04 De gedachten en
de gevoelens van een 16-jarige Amerikaanse jongen die van school is gestuurd en
door New York zwerft.
De dochter van de heelmeester Amy Tan 2021-05-21 In ‘De dochter van de
heelmeester’ schetst Amy Tan een bewogen familiegeschiedenis die op
ontroerende wijze laat zien hoe belangrijk het is om je eigen verleden te kennen.
Ruth, een Chinees-Amerikaanse vrouw in de veertig, zorgt voor haar
dementerende moeder. Ze heeft haar dochter nooit over haar verleden verteld.
Waarom ze plotseling naar Amerika vertrok, is voor Ruth een raadsel. Maar op
een dag vindt ze de aantekeningen van haar moeder waarin ze haar
levensverhaal heeft opgeschreven. Eindelijk krijgt Ruth de langverwachte
antwoorden op haar vragen en leert ze haar moeder kennen. Waar komt ze
vandaan en hoe moet ze nu verder met haar leven? 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’.
Vadertje Langbeen Jean Webster 2022-02-09 "Vadertje Langbeen" van Jean
Webster. Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod
aan titels in alle genres. Van bekende klassiekers & literaire fictie en non-fictie
tot vergeten−of nog niet-ontdekte pronkstukken−van de wereldliteratuur, wij
publiceren boeken die u beslist moet lezen. Iedere Good Press editie is
zorgvuldig aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en
apparaten te verbeteren. Ons doel is om e-books te maken die
gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen zijn in een digitaal formaat
van een hoogwaardige kwaliteit.
De gifhouten bijbel Barbara Kingsolver 2014-08-14 Eind jaren vijftig trekt
Nathan Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in
Congo om de bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is van
begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet ingesteld op de harde,
primitieve levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn
omgeving roepen gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen van
Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met haar
dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een
meeslepende familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de gruwelen
van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land tussen kolonialisme en
onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels en
romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen,
waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een
onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die de schrijfster
nieuwe fans zal bezorgen. The Library Journal `Onweerstaanbare
familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in
Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem stiliste. NRC Handelsblad

Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Het ding en ik Shaun Tan 2012 Een jongen (ik-figuur) vindt een eigenaardig
ding. Het is van niemand. Van zijn ouders mag hij het thuis niet houden, dus
gaat de jongen op zoek naar een onderkomen voor het ding. Prentenboek met
absurdistische, kunstzinnige collages. Vanaf ca. 5 jaar.
De reis van de "Beagle" Charles Darwin 1892
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde
mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde
individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op
basis van haar eigen verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak
beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela
Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral
ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om
te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar
van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en
helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te
bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat
voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en
motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Onder Moeders Vleugels Louisa May Alcott 2020-09-19 Onder Moeders Vleugels
By Louisa May Alcott
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