Vicious Veg Horrible Science
As recognized, adventure as competently as experience approximately lesson, amusement, as well as conformity can be gotten by just checking out a
ebook Vicious Veg Horrible Science along with it is not directly done, you could acknowledge even more all but this life, in the region of the world.
We provide you this proper as capably as simple pretension to acquire those all. We meet the expense of Vicious Veg Horrible Science and numerous
books collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Vicious Veg Horrible Science that can be your partner.

De weg van de draak Chris Bradford 2013-07-05 Dit derde deel van de
serie De jonge samoerai speelt zich af in feodaal Japan, 1613. Onder
dreiging van oorlog moet Jack laten zien uit welk hout hij gesneden is.
Samoeraifamilies kiezen partij en het eerste bloed vloeit: Jack moet alles
gebruiken wat hij op de samoeraischool heeft geleerd. Zijn leven en dat
van zijn vrienden hangt af van de tweezwaardenstijl, de geheime
zwaardstijl van de legendarische Masamoto Takeshi. Maar eerst moet
Jack de schat van zijn vader terugveroveren op de gevaarlijke ninja
Drakenoog. Gaat Jack slagen, of sterft hij een pijnlijke dood?
Hond & liefde Clive D.L. Wynne 2019-12-25 Dierpsycholoog Clive
Wynne neemt ons in Hond & liefde mee in zijn onderzoek naar de liefde
van de hond voor zijn baasje, en waar die vandaan komt in de evolutie
van wolf naar huis- en hulphond. Hij vertelt toegankelijk en betrokken
over het gedrag van, maar meer nog over onze relatie met ons favoriete
huisdier. Zo laat hij zien dat honden niet per se bijzonder intelligent zijn,
maar hun slimheid danken aan hun toewijding en hard werken. Hond en
liefde is een verhelderend en opvallend populairwetenschappelijk boek
over de relatie tussen mens en hond.
Leeuwenmoed Brandon Mull 2017-02-01 De wereld leek stil te staan. De
gigantische leeuwenklauw kwam recht op hem af, alsof Rollan was
geslonken tot het formaat van een muis. Alles wat hij zag, waren de ruwe
lijnen van Cabaro’s voorpoot, de klauwen messcherp. Een snikhete
woestijn, onmogelijk om te betreden... Conor, Meilin, Abeke, Rollan en
hun magische dieren hebben al eerder het onmogelijke gedaan. Maar
kunnen ze dat ook nu Abeke en Meilin gevangen zijn genomen door de
Veroveraar? De woestijn wordt bovendien streng bewaakt door het
grootste Koningsdier van allemaal: Cabaro de Leeuw. Niemand mag een
voet zetten in zijn oase. Toch moet het. Hoe moedig zijn Conor en Rollan
als het erop aankomt.
De verbannen koningin Holly Black 2021-04-08 Het afsluitende deel
van de alom bejubelde Elfhame-trilogie Verbannen, krachteloos en nog
even sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te
pakken. Als het verraad van Cardan haar één ding heeft geleerd, is het
wel dat macht makkelijker te verwerven is dan vast te houden. Maar
Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te geven. Als haar
tweelingzus Taryn onverwacht op de stoep staat – in levensgevaar en met
een afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee voor een
meesterlijk plan om alles te herwinnen wat Cardan haar heeft
afgenomen. Om haar zus te redden, zal Jude opnieuw moeten
doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor Cardan
onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft
achtergelaten. Het land balanceert op het randje van oorlog en zodra
Jude een stap over de grens zet, raakt ze verstrikt in een bloederig
politiek conflict. Terwijl een krachtige vloek wordt ontketend en de
spanningen een hoogtepunt bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd
kiezen tussen haar ambitie en haar hart. In de pers ‘De internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel
blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad, liefde, politieke intriges en
gekonkel; de Faerie-wereld van Holly Black heeft het allemaal. Een
sinister en meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’
Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel ‘Zoek je een niet al te
zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze
serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over
Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
Plant Reproduction Cath Senker 2015-03-12 "This interesting book about
competitive vegetable contests teaches readers about plant parts and
plant reproduction."-Frightening Light Nick Arnold 1999 What stops your eyeballs from
falling out? Why can dead bodies make ghostly glowing lights? How can
a laser beam sizzle human flesh? This title answers these questions.
Book Review Index 2000 Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Science Fiction Film Directors, 1895Ð1998 Dennis Fischer 2011-06-17
This enormous and exhaustive reference book has entries on every major
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and minor director of science fiction films from the inception of cinema
(circa 1895) through 1998. For each director there is a complete
filmography including television work, a career summary, a critical
assessment, and behind-the-scenes production information. Seventy-nine
directors are covered in especially lengthy entries and a short history of
the science fiction film genre is also included.
Ontsporing Diederik Stapel 2012-11-30 Diederik Stapel was een
vooraanstaand wetenschapper, gerespecteerd door zijn vakgenoten en
populair bij zijn studenten. Aan zijn glansrijke carrière kwam een abrupt
einde toen in september 2011 bekend werd dat Stapel veelvuldig
onderzoeksresultaten had vervalst en zelfs had verzonnen. Zijn val was
diep en hard. Maandenlang beheerste Stapels ontsporing de nationale en
internationale media. Zijn handelwijze zal de boeken ingaan als een van
de meest opzienbarende voorbeelden van wetenschappelijk bedrog ooit.
Hoe kon hij zo hoog stijgen en zo dramatisch diep vallen? In Ontsporing
vertelt Diederik Stapel voor het eerst sinds de onthulling zijn verhaal:
zijn keuze voor de wetenschap, zijn enthousiasme en nieuwsgierigheid,
zijn verlangen naar antwoorden en inzichten, de experimenten die hij
opzette en de verleidingen waaraan hij geen weerstand kon bieden. Op
pijnlijke wijze maakt hij duidelijk hoe hij zijn collegas en studenten, maar
vooral zichzelf, stukje bij beetje een rad voor ogen draaide. Stapel trapt
niet na, beschuldigt niemand en veegt zijn eigen straatje niet schoon; hij
onderzoekt zichzelf minutieus en geeft de lezer een kijkje in de krochten
van zijn ziel. Ontsporing is zowel een wetenschappelijke thriller waarvan
de lezer de afloop al kent, als een vingerwijzing voor iedereen die wel
eens verleid is om in zijn leven, werk of relatie de werkelijkheid mooier
voor te stellen dan zij is. Het is het even onthutsende als ontroerende
relaas van een intelligente, zoekende geest, die het verkeerde pad koos.
Maar bovenal is Ontsporing een moedige, genadeloze autobiografie van
een wetenschapper die keihard ten val kwam. Diederik Stapel
(Oegstgeest, 1966) is getrouwd en heeft twee dochters. Tot zijn val in
september 2011 was hij werkzaam in de universitaire wereld. Nu werkt
hij als adviseur, motivator, meedenker, vragensteller en
ervaringsdeskundige. `Alles kwam altijd heel mooi uit. Dat was het fijnst.
Wat logisch leek, was waar. Dat gaf een voldaan en rustig gevoel. Als ik
slimmer was geweest, had ik regelmatig onderzoek laten mislukken. Dat
was realistischer, rationeler en sluwer geweest. Maar dat kon ik niet. Ik
was een junkie geworden. Ik wilde dat het briljant en helder was. Hoe
schitterender, hoe beter. Wat ik bedacht werd steeds mooier en mooier,
en ik begon er ook steeds meer en meer in te geloven. Wat was de
wereld prachtig. Wat was alles overzichtelijk gerangschikt. Hoe dikker
het web van leugens werd, hoe meer ik begon te geloven dat het allemaal
waar was. Dat was de enige manier om het vol te houden.
Děsivá věda - Zákeřná zeleň 2019-01-01 Vtáhneme vás přímo do
nebezpečného světa rostlin plného nástrah. Mysleli jste si, že z hodin
přírodopisu víte o všem zeleném všechno? Tak to se pletete! Věda nikdy
nebyla děsivější... ani vtipnější!
De weg van het zwaard Chris Bradford 2013-07-05 Na een jaar training
als samoerai zit Jack in de problemen. Hij bereidt zich voor op de Cirkel
van Drie, een oud ritueel dat zijn moed, kunde en geest tot het uiterste
zal testen. Tegelijkertijd heeft hij ruzie met medeleerling Kazuki en zijn
bende. En zijn dodelijke rivaal, de ninja genaamd Drakenoog, kan elk
moment toeslaan. Is hij in staat om de Weg van het Zwaard meester te
worden?
Ontregeld Charlotte Wood 2017-03-08 Als Yolanda en Verla ontwaken uit
een roes, ontdekken ze dat ze samen met een aantal andere vrouwen
gevangen worden gehouden in een vervallen gebouw midden in de
woestijn. Ze kennen elkaar niet en hebben geen idee waar ze zijn en
waarom. Terwijl ze dwangarbeid verrichten onder een brandende zon
komen ze erachter wat ze gemeen hebben: ieder van hen is het
slachtoffer geweest van een seksschandaal met een machtige man. De
vrouwen hopen op redding maar als het voedsel langzaam op begint te
raken, wordt duidelijk dat niemand hen zal komen redden en dat ze op
zichzelf – en op elkaar - zijn aangewezen.
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Jongen in jurk David Walliams 2015-12-23 Dennis woont in een saaie
straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader
en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin
ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto,
want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis
fascinatie voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe
Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat
Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding en
verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel
alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn.
Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David
Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie
Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft
geen introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de
klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Something about the Author Alan Hedblad 2001 Provides biographical
information on the men and women who write and illustrate children's
books.
Vicious Veg Nick Arnold 2008 How do plants suck out the insides of
dead insects? Which fungi can make your toes drop off? Why do stinging
nettles like skeletons? Read Vicious Veg and find out!
Die Verwandlung Franz Kafka 2016-05-07 "Als Gregor Samsa eines
Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett
zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt." - So nüchtern beginnt
Kafkas weltberühmte Erzählung über die unheimliche Verwandlung
eines Menschen in einen riesigen Käfer. Unwirklichkeit und Realität
vereinen sich in ihr und sind nicht mehr voneinander zu trennen.
The School Librarian 1999
De ring van aarde Chris Bradford 2013-08-26 Jack Fletcher is terug! Na
drie halsbrekende avonturen die hem als samoerai gevormd hebben, is
Jack ouder en wijzer. Maar of dat genoeg zal zijn om te overleven?Jack
moet vluchten voor zijn leven. Hij kan alleen nog maar op zijn eigen
zwaard vertrouwen en dat zwaard heeft hij hard nodig tegen de machten
die hem van alle kanten bedreigen. Op de hielen gezeten door de
samoerai hoopt Jack Nagasaki te bereiken, maar in plaats daarvan loopt
hij in een hinderlaag en wordt hij gevangengenomen. Zijn ontvoerders
nemen hem mee naar een afgelegen bergdorp, dat blijkt te worden
geregeerd door ninja s. Jacks enige zorg is nu nog wie hem het eerst zal
vermoorden, de samoerai of de ninja s.
Hitchiker's Douglas Adams 2011-10-07 Het Transgalactisch
Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een
komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon
als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden
in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981
werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen
graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie
was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen
van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de
weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel
dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
Het SAS survival handboek John 'Lofty' Wiseman 2022-02-16
UITSLUITEND GESCHIKT VOOR IBOOKS Dit boeiende en alomvattende
handboek is een onmisbare hulp om te kunnen overleven in de wildernis
en in elk klimaat, op land of op zee, voor kampeerders, trekkers en
zeilers en verder voor iedereen die zich bezighoudt met
outdooractiviteiten.
Grotendeels ongevaarlijk Douglas Adams 2011-10-07 Het
Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the
Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas
Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor
het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC
World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al
snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel
merchandise. De boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en
1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin
Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af
te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En
dan nog iets...
Het ministerie van opperst geluk Arundathi Roy 2017-06-15 'Hoe
vertel je een versplinterd verhaal? Door langzaam iedereen te worden.
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Nee. Door langzaam alles te worden.' Het ministerie van Opperst Geluk
neemt ons mee op een indringende reis door het Indiase subcontinent van de nauwe straatjes in het oude Delhi en de blinkende
winkelpromenades van deze snelgroeiende nieuwe wereldstad naar de
besneeuwde bergen en de valleien van Kasjmir, waar oorlog vrede is en
vrede oorlog, en waar zo nu en dan de 'normaaltoestand' wordt
afgekondigd. Anjum, die eerst Aftab heette, rolt een versleten Perzisch
tapijtje uit op de gemeentebegraafplaats waar ze haar intrek heeft
genomen. We maken kennis met de onverbeterlijke Saddam Hussein, de
onvergetelijke Tilo, en de drie mannen die van haar houden - onder wie
Musa, wiens lot net zo nauw verstrengeld is met het hare als hun armen
ooit waren. Tilo's huisbaas, een van haar andere minnaars, is als
waarnemend hoofd van de Inlichtingendienst gestationeerd in Kaboel.
Dan zijn er de twee Miss Jebeens: de eerste werd geboren in Srinagar en
werd daar toen ze vier jaar was begraven op de overbevolkte
Begraafplaats der Martelaren; de tweede werd rond middernacht
gevonden in New Delhi op een betonnen stoep in een kribbe van afval.
Het Ministerie van Opperst Geluk is een aangrijpende
liefdesgeschiedenis en een maatschappelijke aanklacht ineen, een
hartverscheurend, duizelingwekkend verhaal, dat nu eens fluisterend,
dan weer luidkeels wordt verteld, soms met een lach, soms door de
tranen heen. De hoofdpersonen zijn allen beschadigd door de wereld
waarin ze leven, maar hervinden hun kracht door de liefde die ze
tegenkomen op hun pad, en door hoop te blijven houden. Ondanks hun
kwetsbaarheid verliezen ze nooit de moed. Hun afzonderlijke, kleurrijke
levens vervlechten zich in deze meeslepende, diepmenselijke roman, die
de grenzen van de vertelkunst opnieuw definieert. Op elke pagina bewijst
Arundhati Roy haar weergaloze schrijftalent. Arundhati Roy (1961) kreeg
voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan
veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien
publiceerde Roy vijf non-fictieboeken. Het ministerie van Opperst Geluk,
haar tweede roman, verschijnt twintig jaar na haar debuut. Ze woont in
Delhi.
Obsidian Jennifer L. Armentrout 2018-05-19 In ‘Obsidian’, het eerste deel
van de fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout, maakt Katy kennis
met haar nieuwe buurman Daemon. Deze buitengewoon aantrekkelijke
jongen blijkt helaas vreselijk arrogant te zijn, en ze kunnen het totaal
niet met elkaar vinden. Dan wordt Katy aangevallen door een vreemde
en stopt Daemon de tijd door met zijn hand te zwaaien. Daemon is
namelijk een alien en het is niet Katy die wordt aangevallen, maar
Daemon zelf. Dit eerste deel van Jennifer L. Armentrouts ‘Lux’-serie is zo
goed dat je meteen verder wilt met deel 2, ‘Onyx’.
Klimaatoorlogen Gwynne Dyer 2010-10-26 Grote groepen
vluchtelingen. Ineenstortende staten. Vernietigende oorlogen. Gwynne
Dyer geeft een angstaanjagende blik op de nabije toekomst, waar de
klimaatverandering de wereldmachten dwingt tot genadeloos harde
maatregelen om te overleven. Een wereldwijde temperatuurstijging van
slechts twee graden Celsius een opwarming die zo goed als
onafwendbaar is zal de wereldpolitiek tot het kookpunt brengen, met
massale oorlogen over het schaarse voedsel en water als gevolg. Dyer
interviewde onder andere experts van de CIA en NASA en citeert uit de
recentste wetenschappelijke publicaties om de harde waarheid over de
toekomst van onze planeet te tonen. Kan onze technologie ons redden of
is het al te laat? Waar liggen onze kansen om de schade te beperken?
Klimaatoorlogen biedt een onverschrokken vooruitblik en is daarmee een
van de belangrijkste boeken van de komende jaren. Gwynne Dyer is
freelance journalist, wetenschapper en docent internationale
betrekkingen. Zijn artikelen verschenen in 45 landen, waaronder in nrc
next.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van
Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over
een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als
het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader
dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil.
Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken
wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin
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subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Horrible Science: Vicious Veg Nick Arnold 1998-11 If you think you can
stomach the sick side of science, read on as we dig up the dirt on the
world of plants. Find out when a fruit is really a vegetable, how plants
keep us from suffocating and what stops trees from falling over. The
book includes fact files, quirky quizzes and teacher tests.
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN
DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de
wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn
vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen
op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale
tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende
gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere
werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme
in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige
uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit
scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties.
Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale
gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen
‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en
opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand
mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is
het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te leven?
The British National Bibliography Arthur James Wells 2009
Bulging Box of Books Nick Arnold 2009-08-16 Twenty titles from the
best-selling series, presented in a bulging boxed set. Features all the
best-selling Horrible Science titles from A to Z ... well, from Blood, Bones
and Body Bits to Vicious Veg.
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
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft
2017-09-06 Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was,
schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792
haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde
tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten
ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die
tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle
opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen
kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen
worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek,
zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door
mannelijke politici.
De ring van wind Chris Bradford 2016 Jack en zijn vrienden zijn door de
samoerai van de Shogun in een hinderlaag gelokt. Ze kunnen alleen nog
ontsnappen via de gevaarlijke Seto Binnenzee, vol stormen, zeemonsters
en ninjapiraten. Vanaf ca. 12 jaar.
De moorden op Kingfisher Hill Sophie Hannah 2020-08-20 Hercule
Poirot reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar
Kingfisher Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde
niet schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een
vrouw in paniek op en eist een andere plek, ze beweert dat als ze op haar
plek blijft zitten ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar
en gaat aan de slag als hij bij de Devonports aankomt. De verbijstering is
groot als de vrouwelijke passagier daar aanklopt en even later vermoord
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wordt gevonden. Wie is de mysterieuze vrouw en wie heeft haar
vermoord?
In hechtenis Nicci French 2020-04-06 In hechtenis van schrijversduo
Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die
vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen. Een thriller vol
onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller
van het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder
andere de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring,
beschuldigd van moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag
kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan een depressie.
Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde
advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te
nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het
dorp en haar ex bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter
komt dat Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat
ze weer in het dorp was komen wonen met argusogen wordt bekeken.
Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft
ze het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een
spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
Children's Book Review Index Gary C. Tarbert 2000
1493 Charles C. Mann 2013-02-20 Hoe de wereld zich ontwikkelde na de
ontdekking van Amerika De reizen van Columbus vormden het begin van
een bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen Eurazië en Noorden Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten, aardappelen, maïs,
zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en omgekeerd zijde, paarden,
graan, koffie, appels - en slaven niet te vergeten - naar Noord- en ZuidAmerika. Een minder welkome uitwisseling was uiteraard die van
insecten, bacteriën en virussen. Charles Mann laat zien dat deze
zogeheten Columbian Exchange heeft gezorgd voor de opkomst van
Europa, de ondergang van het Chinese keizerrijk en de verstoring van de
ecologie in Afrika. Met 1493 heeft bestsellerauteur Charles Mann de
belangrijkste biologische gebeurtenis sinds het uitsterven van de
dinosauriërs onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.
Charles Mann is correspondent voor The Atlantic en Science, en schrijft
onder meer voor Fortune, The NewYork Times en The Washington Post.
Zijn boek 1491.De ontdekking van precolumbiaans Amerika was een
groot internationaal succes. Manns werk is vele malen bekroond. 'Het is
Mann gelukt een gecompliceerd verhaal helder te vertellen (...).' - The
New York Times '1493 is een meeslepend boek, dat de vele economische,
agrarische en biologische kruisbestuivingen beschrijft die plaatsvonden
nadat Columbus toevallig Amerika had ontdekt.' - TheWall Street Journal
'(...) een bijzonder onderhoudend en evenwichtig boek.' - New Scientist
'(...) boordevol interessante inzichten, wetenswaardigheden en
onvoorziene, adembenemende ellende.' - NRCHandelsblad '(...) een
uitermate rijk boek.' - Trouw '(...) een helder en onderhoudend verhaal
over de mens en zijn medeorganismen (...).' - De Standaard '(...) wérkelijk
een fascinerende, nieuwe wereld.' - De Pers
Die eeuwige Egyptenaren / druk 1 Terry Deary 2013-06-28 Informatie
over allerlei zaken uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met zwartwitte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn :
Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een
15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de
geschiedenis van de filosofie door.
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 Ming-dynastie 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
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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
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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.
Grappige, grillige en geniale getallen / druk 1 Kjartan Poskitt 1997
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en
opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
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