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Madame Bovary Gustave Flaubert 2016-08-18 De liefde moet `als een orkaan uit de hemel komen , vindt Emma Rouault, die op het meisjespensionaat gezwijmeld heeft bij het lezen van de uiterst dweperige geschriften die daar
de ronde deden. Maar haar behoefte aan een vurige liefde wordt niet vervuld in haar huwelijk met een goedmoedige plattelandsdokter Charles Bovary. Ook de gepassioneerde buitenechtelijke relaties waarin zij zich vol overgave
stort schenken haar niet het geluk waarvan ze droomt. Flaubert tekent met een scherp oog voor de ﬁjnere gevoelens het leven van een vrouw die te gronde gaat aan haar illusies.
American Book Publishing Record 2007
Antigone Sophocles 1868
Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01 Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
Excellence in Business Communication Courtland L. Bovée 2005 This full colour text provides a dynamic way of bringing the real world into the classroom. It is the only textbook to combine all the basic principles with real-world
simulations featuring actual companies - simulations which provide students with on the job experience in ways that no other textbook can match.
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Bijna
dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk
aan verandering onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en confronteert hem aldoor met het mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is meteen de grootste les van Dillards
proza: dat we niet los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar de betekenis van het leven en
een natuurklassieker van jewelste.
The Reading of Theoretical Texts Peter Ekegren 2002-01-04 Since the structuralist debates of the 1970s the ﬁeld of textual analysis has largely remained the preserve of literary theorists. Social scientists, while accepting that
observation is theory laden have tended to take the meaning of texts as given and to explain diﬀerences of interpretation either in terms of ignorance or bias. In this important contribution to methodological debate, Peter
Ekegren uses developments within literary criticism, philosophy and critical theory to reclaim this study for the social sciences and to illuminate the ways in which diﬀerent readings of a single text are created and defended.
De tweede sekse Simone de Beauvoir 1976 Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de positie van de vrouw in de samenleving.
In Londen en Parijs Charles John Huﬀam Dickens 1860
Gele vogels Kevin Powers 2012-10-05 Elke oorlog heeft zijn eigen, deﬁnitieve romans. De Eerste Wereldoorlog heeft Im Westen nichts Neues en A Farewell to Arms. De Tweede Wereldoorlog heeft Catch-22. Het jaar 2012 ziet de
komst van de grote roman over de oorlog in Irak: De gele vogels. De gele vogels is het verhaal van de jonge soldaat Bartle, voor wie de oorlog in Irak een uitzichtloze leegte is. Zijn eindeloze dagen zitten vol dood, verderf, maar
vooral verveling. In een wanhopige poging grip te krijgen op zijn frustraties, klampt Bartle zich vast aan de kameraadschap met zijn lotgenoten, in het bijzonder zijn vriend Murphy. De gele vogels is de ultieme roman over de
oorlog van nu, geschreven door een superieur talent dat zelf in Irak zijn sporen heeft verdiend. Kevin C. Powers laat de lezer tegelijk ooggetuige, schuldige en martelaar zijn in een adembenemend boek, waarvan de rechten voor
verschijnen al aan zestien landen werden verkocht. Kevin C. Powers ging op zijn zeventiende het leger in. Een jaar lang diende hij in Irak. Na zijn vertrek uit het leger en een aantal zinloze baantjes schreef hij zich in bij de
universiteit van Virginia om Engels te studeren. Hij doceert op dit moment poëzie aan de universiteit van Texas in Austin. `Toen ik De gele vogels las, was ik er zeker van dat ik in de nabijheid was van een boek dat prijzen zal
winnen, een klassieker zal worden en de lat voor toekomstige beschrijvingen van de oorlog veel hoger zal leggen. Dit is een buitengewone literaire prestatie. Ik spoor iedereen aan dit boek te lezen. chris cleave, auteur van kleine
bij en goud `De gele vogels is even intens als aangrijpend geschreven; elk moment, elke herinnering, elk object, elke beweging is bijeen getoverd met een felle en precieze concentratie en een sterk gevoel van waarachtigheid.
colm tóibín `De gele vogels is de Im Westen nichts Neues van de Amerikaanse Arabische oorlogen. tom wolfe
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.
Writing Arguments John D. Ramage 2014-12-24 &> For courses in Argument and Research. The most thorough theoretical foundation available Writing Arguments: A Rhetoric with Readings, 10/e integrates four diﬀerent
approaches to argument: the enthymeme as a logical structure, the classical concepts of logos, pathos, and ethos, the Toulmin system, and stasis theory. Focusing on argument as dialogue in search of solutions instead of a procon debate with winners and losers, it is consistently praised for teaching the critical-thinking skills needed for writing arguments. Major assignment chapters each focus on one or two classical stases (e.g. deﬁnition, resemblance,
causal, evaluation, and policy). Each concept is immediately reinforced with discussion prompts, and each chapter ends with multiple comprehensive writing assignments. This comprehensive version contains a superlative
thematic anthology of arguments on contemporary topics and some classics for balance. Also available in a Brief version with rhetoric only ( 0321964276 ) and a Concise version ( 0321964284) which is a redaction of the Brief
edition . Also available with MyWritingLab(tm) This title is also available with MyWritingLab -- an online homework, tutorial, and assessment program designed to work with this text to engage students and improve results. Within
its structured environment, students practice what they learn, test their understanding, and pursue a personalized study plan that helps them better absorb course material and understand diﬃcult concepts. Note: You are
purchasing a standalone product; MyWritingLab does not come packaged with this content. If you would like to purchase both the physical text and MyWritingLab, search for ISBN-10: 0133910687 / ISBN-13: 9780133910681. That
package includes ISBN-10: 0133944131 / ISBN-13: 9780133944136, ISBN-10: 013394414X / ISBN-13: 9780133944143, and ISBN-10: 032190673X / ISBN-13: 9780321906731. MyWritingLab is not a self-paced technology and
should only be purchased when required by an instructor.
The Business Communication Handbook Judith Dwyer 2019-07-18 The Business Communication Handbook, 11e helps learners to develop competency in a broad range of communication skills essential in the 21st-century
workplace, with a special focus on business communication. Closely aligned with the competencies and content of BSB40215 Certiﬁcate IV in Business and BSB40515 Certiﬁcate IV in Business Administration, the text is divided
into ﬁve sections: - Communication foundations in the digital era - Communication in the workplace - Communication with customers - Communication through documents - Communication across the organisation Highlighting
communication as a core employability skill, the text oﬀers a contextual learning experience by unpacking abstract communication principles into authentic examples and concrete applications, and empowers students to apply
communication skills in real workplace settings. Written holistically to help learners develop authentic communication-related competencies from the BSB Training Package, the text engages students with its visually appealing
layout and full-colour design, student-friendly writing style, and range of activities.
Nu ik dood zal gaan Randy Pausch 2011-10-09 Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken zet over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook.
Randy Pausch, professor in de informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn
laatste college, die door de eenvoud en kracht ervan een miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld kennis te laten
maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit kunt putten.
Liefdesmedicijn Louise Erdrich 1986 In de lotgevallen van twee Indiaanse families in een reservaat in Noord-Dakota in de periode 1934-1984 speelt de liefde in al haar vormen een centrale rol.
Kunt gij 't haar vergeven? Anthony Trollope 1867
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 tortillagrens T. Coraghessan Boyle 2011-09-08 De Mossbachers wonen in een aangename buitenwijk in Californië. Kyra is makelaar, haar man Delaney publiceert over natuur en milieu en zorgt voor het huishouden, hun
zoontje Jordan en twee verwende terriërs. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan. Cándido en zijn vrouw América zijn illegale immigranten uit Mexico. Hun leven in de Amerikaanse stadsjungle waar het recht van de sterkste
heerst, is het tegenovergestelde van dat van de Mossbachers. Vernederd, beroofd en uitgebuit vechten zij voor hun naakte bestaan. Wanneer de wegen van de Mossbachers en Cándido en América elkaar kruisen, blijkt hoe
verschrikkelijk de wereld kan zijn als het dunne laagje beschaving waarop we ons beroemen,er onverhoeds afgekrabd wordt.
De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek
naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met
korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verﬁlmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
How to Get Published in the Best Marketing Journals David W. Stewart 2019 This essential guide, edited by experienced journal editors, is the deﬁnitive sourcebook for prospective authors who are seeking direction and
advice about developing academic papers in marketing that will have a high probability of publication in the best journals in the discipline. It brings together a wealth of contributors, all of whom are experienced researchers and
have been published in the leading marketing journals.
Target XAT 2019 (Past Papers 2005 - 2018 + 5 Mock Tests) 10th Edition Disha Experts 2018-08-10 Target XAT 2019 provides the detailed Solutions to XAT 2005 to XAT 2018 original Question Papers. The book also
provides the topics of the essays asked in each of these XAT exam. The book also contains 5 Mock tests designed exactly as per the latest pattern of XAT. Each Mock Test has 2 parts as per the new format. Part I contains
questions on Decision Making, English Language & Logical Reasoning and Quantitative Ability whereas Part 2 contains Essay Writing and questions on General Awareness on Business Environment, Economics and Polity. The
detailed solution to each test is provided at the end of the book. The book also contains the list of essays asked in the last 14 years of XAT and a list of essays for practice.
Writing Arguments Allyn & Bacon, Incorporated 2000-07
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een
vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook
bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verﬁlmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is
¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn
vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conﬂicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿
gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig
te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend)
over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn
vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David
Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe roman van
James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05 Cicero s reputatie als onovertroﬀen redenaar ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam van een man was, maar die van de welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen
voor Cicero s redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke op dit gebied. In De ideale redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn
tijd een levendige discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en over de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk
op dat beheersing van de retorische technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm komen alle aspecten
van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling van het betoog tot en met de voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders. Meer dan twintig eeuwen na publicatie is De ideale redenaar nog steeds een
standaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven,
werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als
de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag
nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin nagedacht
moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te
achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conﬂicten en schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en
religie daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen gekomen
vanwege speciﬁeke woorden. Wat is de rol van taal in de conﬂicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is
de auteur van verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen zoekt:
psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen.
Business Research Donald R. Cooper 2018-08-24 A concise, simpliﬁed approach to the research process in business and management, guiding students step-by-step through their research project, from exploring questions and
problems, to designing the research, and lastly, writing the results. Chapters include a design matrix and three sets of questions by research objective to help identify the designs that are appropriate for a project and why. There
are also seven road marker activities –exploring, planning, creating, conducting, collecting, analyzing, and writing – directing students from one milestone to the next. Key features include: Statistical Decision Trees enabling
students to bypass the typical statistics chapters and select the appropriate analysis based on prior learning Global narrative highlighting a wide spectrum of business research challenges. An APA style how-to guide with over 26
exhibits that includes writing examples using permissions for articles and a 2016 thesis. Qualitative research and mixed designs. Real world case studies blending business research within the context of successful organizations.
The book is supported by online resources for instructors and students, including: PowerPoint slides, an instructor’s manual, author selected videos, cases and data sets from SAGE SRM. Suitable for Business and management
students undertaking a research project or research paper.
Can Creative Writing Really Be Taught? Stephanie Vanderslice 2017-07-13 Revised and updated throughout, this 10th-anniversary edition of Can Creative Writing Really Be Taught? is a signiﬁcantly expanded guide to key issues
and practices in creative writing teaching today. Challenging the myths of creative writing teaching, experienced and up-and-coming teachers explore what works in the classroom and workshop and what does not. Now brought
up-to-date with new issues that have emerged with the explosion of creative writing courses in higher education, the new edition includes: · Guides to and case studies of workshop practice · Discussions on grading and the myth
of “the easy A” · Explorations of the relationship between reading and writing · A new chapter on creative writing research · A new chapter on games, fan-ﬁction and genre writing · New chapters on identity and activism
Business Communication Today Courtland L. Bovée 2005 A book that addresses the need for skills-building in today’s competitive business environment, Business Communication Todayhas been completely revised and
reworked to provide the most cutting-edge information available on the market. Combining a solid foundation of communication fundamentals with practical advice and insights, readers will be eﬀectively prepared for the
challenges they’ll face when entering the job market. Thorough coverage and thoughtful integration of business communication technology sets this book apart from the competition. Every essential technology is covered,
successfully demonstrating the importance of business etiquette, teamwork, proper short communication (memos, email, instant messaging, etc.), and eﬀective business reports and proposals. An especially useful tool for those
entering the job market, this book is also a must-read for corporate trainers, oﬃce managers, and others that need to utilize eﬀective communications on a day-to-day basis.
TARGET IIFT 2018 (Past Papers 2005 - 2017) + 5 Mock Tests 10th Edition Disha Experts 2018-08-10 TARGET IIFT 2018 - Past (2005 - 2017) + 5 Mock Tests contains the detailed solutions of IIFT Question Papers from 2005
to 2017. The book also contains 5 Mock tests designed exactly as per the latest pattern of IIFT. The book also contains a General Awareness Question Bank containing 100+ MCQ’s involving current issues similar to the ones asked
in the actual exam.
English Common Core 10th Grade (Speedy Study Guides) Speedy Publishing 2015-04-28 10th graders need to be aware of proper essay writing through the analyses of source documents and the use of appropriate writing
styles. To do this, you will need a valuable resource that will take you through the process of academic writing step by step. Prove that you are skilled at intellectual writing. Don't forget to buy a copy today.
Een robot droomt Isaac Asimov 1987 Eenentwintig science-ﬁction verhalen over robots, intelligente computers en menselijke problemen in de toekomst.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het
klimaat of geograﬁsche omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen; instituties die
innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de
overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op
basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen
naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen,
worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en
Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u
het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
De dagboeken 1950-1962 / druk 1 Sylvia Plath 2005 Keuze uit de dagboeknotities van de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
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?
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom
waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep
om je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de
verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
The Matter of Practice Curt Porter 2021-05-01 The Matter of Practice presents work by teacher-scholars from around the world who are rethinking the relationship between matter and meaning. By emphasizing spatial, bodily, and
sensual dimensions of language and literacy practices, this volume oﬀers a portrait of language pedagogy and research that challenges traditional barriers between subjects and objects, speech and noise, and languages and
things. We envision the term ‘new materialisms’ as an invitation to locate theorizing, researching, and teaching practices within the rhythms and textures of our material, sensory, and perceptual lives. These chapters enact a
hope that increased engagement with our physical surroundings and sensory experiences can extend the sphere of our social, creative, and intellectual labor and expand our understanding of what ‘counts’ as meaningful action.
Spreek als TED Carmine Gallo 2015-07-04 TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar brengt. De TED-talks zijn online al meer dan een miljard keer bekeken en ze zijn vrijwel zonder uitzondering
boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé standaard voor spreken in het openbaar. Maar wat maakt die presentaties nu zo bijzonder? Communicatiecoach en bestsellerauteur Carmine Gallo analyseerde honderden TEDtalks en interviewde de populairste TED-sprekers, onder wie Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak talloze toponderzoekers op het gebied van psychologie, communicatie en neurowetenschap. Uit al die gesprekken
kwamen verrassende inzichten naar voren en Gallo ontdekte negen ingrediënten die alle succesvolle TED-presentaties gemeen hebben. Hij ontwikkelde een stapsgewijze methode die iedereen kan volgen om zelf een
overtuigende presentatie te geven die het publiek zal bijblijven. En dat is in de 21ste eeuw een onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je doelen te verwezenlijken.
Wolkenkrabbers Judith Dupré 2005 (Bouw)geschiedenis van de wolkenkrabber aan de hand van een vijftigtal voorbeelden.
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