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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.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de
vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de
man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht
kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Onder de
kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De
diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts
komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend
van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen,
lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden!
A Supplement to the Oxford English Dictionary Oxford University Press 1972 Surveys
the histories of the various usages of more than 10,000 words ranging from se to
Zyrian
Internationales Verlagsadressbuch Mit ISBN-Register 1986

Commonwealth Universities Yearbook 1972 A directory to the universities of the
Commonwealth and the handbook of their association.
Girl, Stop Apologizing Rachel Hollis 2020-04-07 Winnaar Best Nonfiction Award
Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet volledig durft te zijn wie
je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen, het niet goed
genoeg te doen of om te worden aangesproken op je ambitie?Girl, Stop Apologizing
is jouw wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd zichzelf te zien in functie van
anderen: als partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn velen van ons
vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we onze
hoop, verlangens en doelstellingen kunnen leren her- en erkennen. Ze benoemt de
excuses en valkuilen die ons belemmeren, en de vaardigheden en houding die nodig
zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke versie van onszelf.Over Girl,
Stop Apologizing'Hét boek voor iedereen die wil stoppen met het verzinnen van
excuses en aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag naar het
waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze
internationale bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de
fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in
de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ́
s mars naar welvaart en ontwikkeling
is begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen,
maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die
Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David
S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
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
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