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Wat zou er gebeuren als je aan een wildvreemde de
waarheid over jezelf vertelt? Iedereen liegt over zijn
leven. Wat zou er gebeuren als je aan een
wildvreemde de waarheid vertelt? Dit is de vraag die
de 79-jarige weduwnaar Julian Jessop stelt op de
eerste pagina van een groen schrift dat hij achterlaat
in een café. Op de kaft van het schriftje staat ‘Het
eerlijkheidsexperiment’. Monica, de eigenaresse
van het café, ziet het schrift liggen en besluit de
uitdaging aan te gaan en de waarheid over haar
leven in het schrift op te schrijven. Ze legt het weer
terug op tafel en zo gaat het door: vijf andere
mensen zullen het boekje vinden en na het lezen
van de persoonlijke verhalen van anderen hun eigen
waarheid op papier zetten. De wens van de oude
Julian Jessop wordt vervuld op de meest
onverwachte en hartverwarmende wijze.
Het klassieke werk over de wereldpolitiek nu weer
beschikbaar In Botsende beschavingen haalt
Huntington de illusie van harmonie tussen culturen
genadeloos onderuit en stelt hij het conflict centraal.
Oorlogen tussen nationale staten en ideologieën zijn
verleden tijd. Toekomstige conflicten zullen verlopen
volgens de breuklijnen van culturen en
beschavingen. Huntington onderscheidt in dit werk
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negen beschavingen in de nieuwe wereldorde, die
gedomineerd zullen worden door de westerse
enerzijds en de Chinese en islamitische anderzijds.
Botsende beschavingen is een belangrijk document
over de toestand van de wereld.
It has never been more important to learn how to
locate relevant, credible sources, to evaluate
competing ideas and arguments, and to share our
thoughts with others in a compelling, well-supported
manner. This edition of The Bedford Researcher, like
those that have come before it, was written to help
students strengthen their ability to understand,
assess, and contribute to ongoing conversations
about important issues. Tech-savvy and studentfriendly, The Bedford Researcher addresses the
wide variety of source-based writing students do and
the kinds of sources they actually use, from
multimodal projects and oral presentations to Web
sites and digital databases. The Bedford Researcher
strips away the complexities of research writing
across the disciplines and offers the practical help
students need to write with confidence while
integrating electronic sources and tools into each
stage of the process. It addresses the vast amount
of information available to writers, the expanding
variety of media and genres used by writers to share
their work, the critical importance and increasingly
challenge of evaluating sources, and the demands of
managing information effectively and efficiently. Now
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available with LaunchPad Solo for Research and
Reference, which includes a mix of tutorials, practice
exercises, and student writing to help you get the
most out of The Bedford Researcher.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met
de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie
overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op
de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een
totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden
analyseerde Krugman de economische crises in Azië en
Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de
jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en
maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de
jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de
crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet
onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het
falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de
grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde
Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de
maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de
wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt.
Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo
geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in
het debat over de huidige economische situatie.
Includes a mid-December issue called Buyer guide edition.
Met zijn bestseller Dieren eten veroorzaakte Jonathan Safran
Foer een sensatie: veel van zijn lezers werden vegetariër, of
werden zich op z'n minst bewust van hun eetgedrag, Nu pakt
hij het grootste thema van deze tijd aan: klimaatverandering.
Om dit onderwerp concreter en daardoor urgenter te maken,
herinnert Foer ons aan de kracht van gezamenlijke actie en
geeft hij voorbeelden van succesverhalen uit het verleden als
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stimulans. Op deze manier - die van elk individu slechts een
kleine inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst
effectief is - kunnen we een van de grootste veroorzakers van
klimaatverandering aanpakken: de bio-industrie. Op zijn
geheel eigen en verassende wijze spoort Foer de lezer aan
om na te denken over hoe volgende generaties ons handelen
op dit cruciale moment zullen beoordelen. Wij kúnnen de
wereld nog redden, te beginnen bij het ontbijt. 'Op
onconventionele maar overtuigende wijze legt Foer uit
waarom actie ondernemen tegen klimaatverandering
tegelijkertijd extreem eenvoudig en ongelooflijk moeilijk is.
Foer dwingt de lezer de mate van zijn betrokkenheid bij "de
grootste crisis aller tijden" te heroverwegen." - Publishers
Weekly (starred)

Een jonge vrouw en moeder die moet leren omgaan
met de ondraaglijke pijn van het verlies van haar drie
kinderen; een vrouw die probeert wraak te nemen op
haar concurrente in de liefde; en een negentiendeeeuwse vrouwelijke wiskundige die het geluk
najaagt: Alice Munro schrijft met een bedrieglijke
eenvoud in tien nieuwe verhalen over de levens van
vrouwen en de meedogenloosheid van het leven,
huwelijk, overspel, verlies en wreedheid.
In keeping with the spirit of the first edition, Teaching
ESL Composition: Purpose, Process, and Practice,
Second Edition presents pedagogical approaches to
the teaching of ESL composition in the framework of
current theoretical perspectives on second language
writing processes, practices, and writers. The text as
a whole moves from general themes to specific
pedagogical concerns. A primary goal is to offer a
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synthesis of theory and practice in a rapidly evolving
community of scholars and professionals. The focus
is on providing apprentice teachers with practice
activities that can be used to develop the complex
skills involved in teaching second language writing.
Although all topics are firmly grounded in reviews of
relevant research, a distinguishing feature of this text
is its array of hands-on, practical examples,
materials, and tasks, which are presented in figures
and in the main text. The synthesis of theory and
research in a form that is accessible to preservice
and in-service teachers enables readers to see the
relevance of the field's knowledge base to their own
present or future classroom settings and student
writers. Each chapter includes: *Questions for
Reflection--pre-reading questions that invite readers
to consider their own prior experiences as students
and writers and to anticipate how these insights
might inform their own teaching practice; *Reflection
and Review--follow-up questions that ask readers to
examine and evaluate the theoretical information
and practical suggestions provided in the main
discussion; and *Application Activities--a range of
hands-on practical exercises, such as evaluating and
synthesizing published research, developing lesson
plans, designing classroom activities, executing
classroom tasks, writing commentary on sample
student papers, and assessing student writing. The
dual emphasis on theory and practice makes this
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text appropriate as a primary or supplementary text
in courses focusing on second language writing
theory, as well as practicum courses that emphasize
or include second language writing instruction or
literacy instruction more generally. New in the
Second Edition: *updated research summaries
consider new work that has appeared since
publication of the first edition; *revised chapter on
research and practice in the use of computers in
second language writing courses covers recent
developments; *streamlined number and type of
Application Activities focus on hands-on practice
exercises and critical analysis of primary research;
and *revisions throughout reflect the authors' own
experiences with the text and reviewers' suggestions
for improving the text.
Native and nonnative speakers who need a concise
guide to academic writing will appreciate this useful
book. In Focus: Strategies for Academic Writers
covers a wide variety of common academic writing
tasks, including paragraphs, summaries, short
essays, critical reviews, synthesis papers,
argumentative papers, research papers, and
impromptu response writing. This textbook
incorporates the process approach to writing and
presents strategies for every aspect of the prewriting and writing process. The Focus Approach
helps students analyze the writing task at hand and
clarify the goals of their projects, while the Power
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Writing Process allows students to complete the
writing and revision of their assignments one step at
a time. The textbook also addresses the problem of
writer's block and provides techniques to help
students cope with anxiety associated with writing.
This is the first book in a two-book IN FOCUS writing
series. Myra Shulman is faculty, Georgetown
University.
Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze
digitale wereldPeter Hinssen is een van de internetpioniers in
België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker
over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010
speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap
van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij
slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu
over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende
stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van
technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het
nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden
door de intelligente manier waarop we met technologie
omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor
iedereen die slimmer wil werken Iedereen zou meer willen
doen in minder tijd. Maar met simpelweg harder werken en
meer to do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken. Essentieel is
een verandering in hóé we denken, doelen formuleren, teams
samenstellen en beslissingen nemen. Dat is de prikkelende
stelling van Charles Duhigg, auteur van de bestseller ‘De
macht der gewoonte’. In ‘Slimmer sneller beter’ volgen we
in acht casestudies het pad van enkele beroemde
instellingen, die elk een belangrijke verandering in hun
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werkproces implementeren. Zo leren we hoe Disney het team
van Frozen wist te prikkelen om sneller creativiteit tot stand te
brengen door de juiste spanning te creëren, hoe het U.S.
Marine Corps haar basistraining omgooit met beter
gemotiveerde rekruten als gevolg, en hoe zowel Toyota als
de FBI de betrokkenheid en innovatiekracht van hun
werknemers vergroten door de belangrijke beslissingen aan
hen over te laten. In ‘Slimmer sneller beter’ worden de key
learnings van grote organisaties gepresenteerd in
verrassende verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur en
het rijke onderzoek waar hij uit put leveren een boek vol
verrassende inzichten op. Hárder werken maakt organisaties
en werknemers niet per se sneller en beter. Het geheim van
productiviteit zit hem in slímmer werken.
Een jongen en zijn hondje in de Australische wildernis Als
Mick na een familietragedie naar een afgelegen gebied wordt
gestuurd om bij zijn opa te gaan wonen, lijkt hij een eenzaam
leven tegemoet te gaan. De cattle station is een harde plek
voor een kind om op te groeien, de natuur is gewelddadig en
de mannen moeten zich in het zweet werken in de hitte en
het stof. Maar nadat een cycloon heeft toegeslagen,
verandert de situatie voor Mick. Terwijl hij de rivierbeddingen
onderzoekt vindt hij een verdwaalde puppy, bedekt met
modder en bijna verdronken. Al snel worden Mick en zijn
hondje onafscheidelijk als ze samen het avontuur aangaan.
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