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De wereld knoeit met onze geest. De mate van
stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde
planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We
zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds
eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons
zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot
onze BMI. Na jaren van depressie en
paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil
te staan. Hij ging op zoek naar de link tussen wat hij
voelde en de wereld om hem heen.
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan
50.000 exx verkocht in Nederland! Hugh 'Shuggie'
Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een
vervallen sociale huurwoning in Glasgow. Agnes,
zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij behoudt haar
trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt ze
steeds vaker troost in drank. Shuggie probeert
intussen uit alle macht normaal te zijn, ook al ziet
iedereen dat hij 'anders' is dan de andere jongens.
Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint
alles te overschaduwen, zelfs de liefde voor haar
Shuggie. 'Intens, goed geschreven en tragisch.' NRC
'Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes
genomineerde boeken waarin humor een plek van
betekenis heeft.' de Volkskrant 'Het debuut dat leest
als een meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek
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vervult je met verbijstering en verwondering.' The
New York Times Book Review 'Deze roman breekt je
hart, en is even meedogenloos als prachtig.' The
Times 'Laat een wereld zien die zelden wordt
geportretteerd in literaire fictie, en is daarom
bewonderingswaardig en van belang.' The Guardian
'Deze roman verdient de Booker Prize.' Daily
Telegraph 'De rauwe emoties in deze roman komen
keihard binnen. Shuggie Bain zal je nog lang
bijblijven. Elke scène in dit boek is even meesterlijk.'
Kirkus Reviews
Kleurboek voor kinderen met schattige en grappige
eenhoorns zoals eenhoorn op de maan, magische
eenhoorn, vliegende eenhoorn, regenboogeenhoorn,
eenhoorn op een schommel, eenhoorn in een ballon
en nog veel meer. Kleurboek bevat 28 magische
illustraties van eenhoorns en hun avonturen.
Pagina's zijn eenzijdig, waardoor kleurpenetratie
wordt voorkomen. Het kleuren van je favoriete
eenhoorns is erg leuk en een geweldige manier om
creativiteit te stimuleren, de concentratie te
verbeteren en urenlang plezier te bieden aan alle
eenhoornliefhebbers. Dit kleurboek is voor kinderen
van 4 tot 8 jaar oud. Specificaties: - Premium zachte
kaft - Afmetingen: 21,59 x 27,94 cm
First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Over two decades this art historical tour de force has
consistently proved the classic introduction to
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humanity's artistic heritage. From our paleolithic past
to our digitised present, every continent and culture
is covered in an articulate and well-balanced
discussion. In this Seventh Edition, the text has been
revised to embrace developments in archaeology
and art historical research, while the renowned
contemporary art historian Michael Archer has
greatly expanded the discussion of the past twenty
years, providing a new perspective on the latest
developments. The insight, elegance and fluency
that the authors bring to their text are complemented
by 1458 superb illustrations, half of which are now in
colour. These images, together with the numerous
maps and architectural plans, have been chosen to
represent the most significant chronological, regional
and individual styles of artistic expression.
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie
neemt ons verder mee op Aelins epische reis en
bouwt op naar een cliffhanger die iedereen zal doen
smachten naar het vervolg. In Rijk van stormen heeft
Celaena allang haar rechtmatige rol van erfgename
Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze gezworen
haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere Koning
Erawan gebruikt Aelins verleden, haar vijanden en
haar vrienden in een uiterste krachtvertoon om te
voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een
krachtig hof dat ze leiding moet geven en heeft haar
hart aan een Fae-prins gegeven. Nu moet ze
bepalen wat – of wie – ze bereidt is op te offeren om
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haar wereld te redden... De pers over Rijk van
stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en
spannend. Dit verhaal zal je verbeelding overnemen
en laat je verlangend naar meer achter.’ USA Today
‘Strakke verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus
reviews ‘Toegewijde fans (en dat zijn er veel) zullen
dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de
filmische actie, de verstrengelde intriges en de
heftige onthullingen van geheimen en erfenissen.’
Booklist
Shows nineteenth century paintings of more than six
hundred species of birds, and discusses the working
methods used by the artists
Animals and their symbolism in diverse world
cultures and different eras of human history are
chronicled in this lovely volume.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger
van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken
met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally
Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en
Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden
nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen
wanneer de moeder van Connell het huis van
Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het
prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op
die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe
band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally
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Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed
die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes
laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe
generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel!
Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de
rechten voor een televisieserie van ‘Normale
mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het
is het perfecte boek voor mensen die meer sturing
aan hun leven willen geven. De zeven
eigenschappen vormen een complete aanpak om te
leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of
je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen
beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in
deze hectische tijden. Essentieel, krachtig,
realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je
je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey
(1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven
coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen
werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer
dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Architectuurgeschiedenis in woord en beeld.
'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een
moderne roman over de lusten en lasten van de
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jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met
onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is
Rooneys debuutroman, die door 'The Guardian' als
een van de belangrijkste debuten van 2017 is
uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in
de gaten te houden.' - The Sunday Times 'Een
verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21
jaar oud, koel en observerend. Ze studeert en doet
samen met haar beste vriendin Bobbi aan
poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden door
journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank
onder de indruk van haar en haar echtgenoot Nick,
die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan
het begin een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit
tot een vreemd soort intimiteit. Frances probeert
haar leven geordend te houden, maar haar relaties
ontsnappen steeds meer aan haar greep. Dan
probeert ze iets radicaals: van moment tot moment
leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret
Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
Collection of articles by various authors, including
the editors.
Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia
Press (die ook Henry Miller publiceerden) onder de
titel The Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd
toegevoegd door de Parijse redacteur. In 1962
verscheen het bij Grove Press onder de titel Naked
Lunch in Amerika. Naakte lunch is een roman die,
zoals het een baanbrekend boek betaamt, het begin
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(en eind) van een tijdperk is, en de grenzen van de
fictie verlegt. Het centrale verhaal van Naakte lunch
is dat van de drugsverslaafde William Lee, die in
narcotische staat pendelt tussen New York, Tanger
en een nachtmerrieachtig landschap dat Interzone
wordt genoemd. Deze uitgave bevat niet eerder
gepubliceerde essays van Burroughs over de roman,
en een appendix die ruim twintig procent met nieuw
materiaal bevat.
Ally D'Aplièses zeilvakantie is bijna ten einde als ze
bericht krijgt over de plotselinge dood van haar
vader. Zo snel ze kan vliegt ze naar huis om samen
met haar zussen hun vaders testament te openen.
Voor ieder van hen is er een brief met een
mysterieuze opdracht: ze moeten op zoek naar hun
ware afkomst. Na een traumatische ervaring op zee
keert Ally kort daarna de zeilwereld de rug toe en
besluit haar vaders opdracht uit te voeren. Het voert
haar naar Noorwegen, naar de onbekende zangeres
Anna Landvik, die honderd jaar eerder als eerste het
stuk 'Peer Gynt' van Grieg opvoerde. Hoe meer Ally
over haar verleden te weten komt, hoe meer vragen
er ontstaan. Wat probeert haar vader haar duidelijk
te maken? En wie was hij echt?
Geared towards parents with children between the
ages of two and twelve, Fun with the Family
Massachusetts features interesting facts and
sidebars as well as practical tips about traveling with
your little ones.
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Dewey. Bellow. Strauss. Friedman. The University of
Chicago has been the home of some of the most
important thinkers of the modern age. But perhaps
no name has been spoken with more respect than
Turabian. The dissertation secretary at Chicago for
decades, Kate Turabian literally wrote the book on
the successful completion and submission of the
student paper. Her Manual for Writers of Research
Papers, Theses, and Dissertations, created from her
years of experience with research projects across all
fields, has sold more than seven million copies since
it was first published in 1937. Now, with this seventh
edition, Turabian’s Manual has undergone its most
extensive revision, ensuring that it will remain the
most valuable handbook for writers at every
level—from first-year undergraduates, to dissertation
writers apprehensively submitting final manuscripts,
to senior scholars who may be old hands at research
and writing but less familiar with new media citation
styles. Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and
the late Wayne C. Booth—the gifted team behind The
Craft of Research—and the University of Chicago
Press Editorial Staff combined their wide-ranging
expertise to remake this classic resource. They
preserve Turabian’s clear and practical advice while
fully embracing the new modes of research, writing,
and source citation brought about by the age of the
Internet. Booth, Colomb, and Williams significantly
expand the scope of previous editions by creating a
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guide, generous in length and tone, to the art of
research and writing. Growing out of the authors’
best-selling Craft of Research, this new section
provides students with an overview of every step of
the research and writing process, from formulating
the right questions to reading critically to building
arguments and revising drafts. This leads naturally to
the second part of the Manual for Writers, which
offers an authoritative overview of citation practices
in scholarly writing, as well as detailed information
on the two main citation styles (“notes-bibliography”
and “author-date”). This section has been fully
revised to reflect the recommendations of the
fifteenth edition of The Chicago Manual of Style and
to present an expanded array of source types and
updated examples, including guidance on citing
electronic sources. The final section of the book
treats issues of style—the details that go into making
a strong paper. Here writers will find advice on a
wide range of topics, including punctuation, table
formatting, and use of quotations. The appendix
draws together everything writers need to know
about formatting research papers, theses, and
dissertations and preparing them for submission.
This material has been thoroughly vetted by
dissertation officials at colleges and universities
across the country. This seventh edition of
Turabian’s Manual for Writers of Research Papers,
Theses, and Dissertations is a classic reference
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revised for a new age. It is tailored to a new
generation of writers using tools its original author
could not have imagined—while retaining the clarity
and authority that generations of scholars have
come to associate with the name Turabian.
The oldest and most respected martial arts title in
the industry, this popular monthly magazine
addresses the needs of martial artists of all levels by
providing them with information about every style of
self-defense in the world - including techniques and
strategies. In addition, Black Belt produces and
markets over 75 martial arts-oriented books and
videos including many about the works of Bruce Lee,
the best-known marital arts figure in the world.
In het onderwijs heeft zich in de laatste decennia
een stille crisis voorgedaan. Lang werd onderwijs
gezien als de plek waar leerlingen kritisch leren
denken en gevormd worden tot ontwikkelde en
begripvolle burgers. Maar sinds we economische
groei boven alles plaatsen, is ook het onderwijs erop
gericht economisch nuttige en productieve leerlingen
af te leveren.
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een
ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te
stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn
vijanden en alles wat herinnerde aan de oude
cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende
partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire
puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het
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leger ging zich ermee bemoeien en het land
veranderde in een politiestaat met bloedige
zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het
leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk
het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie.
Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om
onder de planeconomie uit te komen en de vrije
markt weer tot leven te wekken. In het hele land
gingen miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug
naar de traditionele manier van leven en werken, er
ontstonden zwarte markten, het land werd
teruggegeven aan families en er werden illegale
fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in
1976 hadden grote delen van het platteland al
afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw
bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat
het deze burgers waren die het maoïsme met hun
stille revolutie ten grave hebben gedragen. De
Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis,
1962-1976, is het derde boek in Dikötters
‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het
eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957,
het tweede boek is Mao’s massamoord, De
geschiedenis van China’s grootste drama,
1958-1962. De drie boeken geven elk een
nauwkeurig en indringend beeld van een deel van
het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te
lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank
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Dikötter werd in 1961 in Nederland geboren en
groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij
hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit van
Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne
Chinese geschiedenis aan de Universiteit van
Londen. In 2011 won hij de Samuel Johnson Prize
for Non-Fiction.
New York magazine was born in 1968 after a run as
an insert of the New York Herald Tribune and quickly
made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning
writing and photography covering everything from
politics and food to theater and fashion, the
magazine's consistent mission has been to reflect
back to its audience the energy and excitement of
the city itself, while celebrating New York as both a
place and an idea.
Your Travel Destination. Your Home. Your Home-ToBe. Portland, Oregon Savor outdoor adventure,
culture, and everyday civility. Linger in parks,
neighborhoods, bookstores, cafes, and pubs. Smell
the roses in America’s most livable city. • A
personal, practical perspective for travelers and
residents alike • Comprehensive listings of
attractions, restaurants, and accommodations • How
to live & thrive in the area—from recreation to
relocation • Countless details on shopping, arts &
entertainment, and children’s activities
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk
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van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog
speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel
blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk
de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat SunTzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen
over het onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn
nooit overtroffen wat omvang en diepte betreft. De
meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is
voorzien van een helder geschreven commentaar.
Door het meesterlijke strategische inzicht van
meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek
ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede
aanbeveling voor managers, bestuurders en
leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland,
de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand
voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is
ook het e-book gereed dat nog niet eerder is
uitgegeven.
Esthetisch-wijsgerige beschouwingen.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz
Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw
hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond
hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman over
menselijke (over)moed en de morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de onmetelijke
verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Na de plotselinge dood van hun vader komen Maia en haar
zussen bij elkaar in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis
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aan het Meer van Genève. De zussen werden als baby door
Pa Salt geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een
brief met een mysterieuze verwijzing naar hun afkomst.
Maia's verleden brengt haar naar Rio de Janeiro. Daar
aangekomen probeert ze met de weinige aanwijzingen die ze
heeft haar achtergrond te ontrafelen. Het voert haar tachtig
jaar terug in de tijd, naar de bouw van het wereldberoemde
Christus de Verlosser-beeld én de glamour van de jaren
twintig in Parijs. Slaagt zij erin haar ware identiteit te
achterhalen? De zeven zussen is het eerste deel uit een
zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar
wie je werkelijk bent.
In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op
kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze
kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid
nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen
samenwerken. Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd
voldoende op toegerust. The Leader in Me is een
procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij het
ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de
eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd
op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en
wordt succesvol toegepast in landen over de hele wereld, ook
in de Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten)
van effectief leiderschap: 1 Wees proactief 2 Begin met het
einde voor ogen 3 Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5
Eerst begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de
zaag scherp Stephen R. Covey was een internationaal
vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn
bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek
van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte
exemplaren in 38 talen. Zijn zoon Sean Covey is executive
vice president van FranklinCovey en leidt de divisie Education
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van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of
strategic initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice
van A.B. Combs in Raleigh, North Carolina. Ze heeft de
eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de
Verenigde Staten opgezet.
The 13th Edition of GARDNER'S ART THROUGH THE
AGES: NON-WESTERN PERSPECTIVES takes this brilliant
bestseller to new heights in addressing the challenges of
today's classroom. The most widely read history of art in the
English language for more than 80 years, GARDNER has
built its stellar reputation on the inclusion of the most
significant images and monuments, discussions of these
images in their full historical and cultural context,
reproductions of unsurpassed quality, scholarship that is upto-date and deep, and more help for students and instructors
than any other survey text. The 13th Edition adds to this
heritage with new images and new full-color reconstructions,
as well as a unique scale feature that helps students visualize
the size of each work. Students will also benefit from the
clarity that only a book written by a single author can provide,
as well as from The Big Picture overviews at the end of every
chapter, a special global timeline, and ArtStudy Online (a free
interactive study guide that includes image flashcards and
quizzes to help students master the material quickly).
Dynamic lecture tools -- including a digital library with a full
zoom and side-by-side comparison capability and the exciting
Google Earth technology -- will save instructors time in
preparing for class and personalizing their lectures. Important
Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the
ebook version.
P rovide your students with an introduction to art that is
inclusive and emphasizes critical thinking! Henry Sayre's art
appreciation text, The World of Art, is an amazing introduction
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to the world of art. Students with little background in the arts
routinely reach out to Henry to share how the text has
influenced their lives. This is so meaningful because Henry's
inspiration for A World of Art was his own students. His
students wanted to see themselves reflected in their textbook.
Henry decided to write an art appreciation textbook that
represented all artists, not just the Western canon found at
that time in the other texts. He also created a text that
fostered critical thinking through looking at, talking about, and
questioning works of art for his students. The result was A
World of Art and the new seventh edition continues to build
on those two themes- coverage of contemporary global art
and a strong critical thinking framework throughout the text.
This edition includes new ways for students to experience art
with the new MyArtsLab, which includes ART 21 videos,
Discovering Art simulations, Closer Look tours, and an eText
of Writing about Art, also by Henry Sayre. A better teaching
and learning experience This program will provide a better
teaching and learning experience-- for you and your students.
Here's how: Personalize Learning -- The new MyArtsLab
delivers proven results in helping students succeed, provides
engaging experiences that personalize learning, and comes
from a trusted partner with educational expertise and a deep
commitment to helping students and instructors achieve their
goals. Improve Critical Thinking -- The author fosters critical
thinking skills by integrating critical thinking based on learning
objectives, and end-of-the-chapter "The Critical Process"
features. Engage Students -- The new MyArtsLab Challenge
is a fresh take on assessment offering a "game-like"
atmosphere for students to master chapter material. Upon
successful completion of each level, students unlock works of
art to create their own personal gallery to share with their
peers. Support Instructors -- New MyArtsLab, ClassPrep,
Classroom Response System (CRS) In-Class Questions,
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Instructor's Manual and Test Item File, MyTest, and sample
syllabi are available. Note: MyArtsLab does not come
automatically packaged with this text. To purchase
MyArtsLab, please visit www.myartslab.com or you can
purchase a ValuePack of the text + MyArtsLab (at no
additional cost): ValuePack ISBN-10: 0205901344 /
ValuePack ISBN-13: 9780205901340
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
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