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Vier vrienden en hun hond sporen een ontvoerd meisje op. Ze komen daarbij
tegenover een knorrige huishoudster en haar gezin te staan. Vanaf ca. 9 jaar.
#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een
nacht stuit de drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als
vanuit het niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van
onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het
op YouTube. Het filmpje gaat viral als blijkt dat er ook in andere steden in de
wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd
en staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media
steeds meer toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar
ze vandaan komen en vooral wat ze willen.
The purpose of this book is to contribute to our understanding of genre and genre
variation in the Japanese language in order to bring to consciousness the nature
of Japanese culture and the presuppositions, norms and values found within
Japanese society. This type of knowledge enables interventions and agency, as
knowing how language works within a culture makes it possible to consciously
accept it or to influence and shape it into the future. The various chapters seek to
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explore social contexts and the norms, values and practices of Japanese culture
through the language choices in analysed texts in literature, education, the
workplace and in print-based media. These genres collectively form part of the
cultural fabric of Japan. The book represents a first step in documenting a
selected set of Japanese genres from a social semiotic perspective. It will be of
interest to students and scholars in a wide range of linguistic fields, such as
Japanese descriptive linguistics, pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis,
systemic functional linguistics and applied linguistics. It should also appeal to
teachers and learners of Japanese and to media commentators, students of
literature, cultural studies and journalism.
Alex Rider neemt het op tegen een groep eco-terroristen en moet een gevecht op
leven en dood leveren in een ruimtehotel hoog boven de aarde. Vanaf ca. 13
jaar.
Aan de hand van gebeurtenissen op het Griekse eiland Kefallania toont Louis de
Bernières de gevolgen van oorlog, economische vooruitgang en natuurgeweld
voor de levens van gewone mensen. Pelagia’s plan om te trouwen met Mandras
wordt in de war geschopt door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het
oorlogsgeweld boort zich diep in haar leven: ze verliest haar vader en haar
verloofde. Maar ze verliest niet alles. De Italiaanse legerkapitein met zijn
Page 2/14

Read Online Ib Chemistry Study Guide Geoff Neuss
mandoline maakt de bezetting voor haar menselijker en hoopvol.
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar
het strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met
beweegbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist
Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het
verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen
doorneemt met de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol
hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie van zijn
dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar
Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus besluit dat
Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in het klooster, of de
doodstraf. Hermia besluit met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van
Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen: hier is
het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning
Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt ruzie met Titania.
Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde handen eindigt.
Dit brengt een kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich mee voor
zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we
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ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk
moeten opvoeren voor Theseus en Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is
opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet
alleen de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook
speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren
verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter
Hall en in 1982 door Woody Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt
gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij
tragedies, historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds
worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde sonnetten.
Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn
"Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren
plaatst Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een
menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop wordt gegeven
in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
This comprehensive Study Guide reinforces all the key concepts for the 2014
syllabus, ensuring students develop a clear understanding of all the crucial topics
at SL and HL. Breaking concepts down into manageable sections and with
diagrams and illustrations to cement understanding, exam preparation material is
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integrated to build student confidence and assessment potential. Directly linked
to the new Oxford Chemistry Course Book to extend and sharpen
comprehension, this book supports maximum achievement in the course and
assessment. ·Fully comprehensive and matched to the new 2014 syllabus
·Concise and focused approach simplifies complex ideas, building truly confident
understanding ·Clear and explanatory style uses plenty of visuals to make each
concept accessible, easing comprehension ·Build a strong foundation of
assessment skills, strengthening potential with integrated exam questions
·Develop assessment confidence, drawing on thorough assessment support and
advice ·Clear and straightforward lan
This concise guide provides all the content you need for the IB Diploma in
Biology at both Standard and Higher Level.* Follows the structure of the IB
Programme exactly and include all the options* Each topic is presented on its
own page for clarity* Standard and Higher Level material clearly indicated* Plenty
of practice questions* Written with an awareness that English may not be the
reader's first language
De befaamde psychiater vertelt over zijn jeugdjaren, toen hij een grote
belangstelling koesterde voor chemie en natuurkunde.
Leerboek voor studenten aan gezondheidsopleidingen binnen het hoger
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onderwijs.
This comprehensive Study Guide reinforces all the key concepts for the 2014
syllabus, ensuring students develop a clear understanding of all the crucial topics
at SL and HL. Breaking concepts down into manageable sections and with
diagrams and illustrations to cement understanding, exampreparation material is
integrated to build student confidence and assessment potential. Directly linked
to the new Oxford Chemistry Course Book to extend and sharpen
comprehension, this book supports maximum achievement in the course and
assessment.About the series:Reinforce student understanding of all the crucial
subject material. Fully comprehensive and matched to the most recent
syllabuses, these resources provide focused review of all important concepts,
tangibly strengthening assessment potential.
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
Page 6/14

Read Online Ib Chemistry Study Guide Geoff Neuss
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.
Rabih en Kirsten ontmoeten elkaar op het werk; ze worden verliefd, ze trouwen
en krijgen kinderen - 'en ze leefden nog lang en gelukkig.' Helaas, geen enkele
relatie is zo simpel. In 'Weg van liefde' onderzoekt Alain de Botton wat er gebeurt
als twee mensen verliefd worden, wat ervoor nodig is om de liefde te behouden
en waarom het vaak toch misgaat. Met filosofisch inzicht en psychologische
scherpzinnigheid toont De Botton dat onze huidige romantische idealen ons veel
schade kunnen berokkenen en geeft alternatieven voor een nieuwe romantiek.
De conclusie is - zoals de personages in dit boek zullen ondervinden - dat
langdurige liefde vooral een 'vaardigheid' is die wij ons langzaam en met de
nodige moeite eigen maken. 'Weg van liefde' is een herkenbaar, verhelderend en
hoopgevend verhaal over hoe een liefdesrelatie in de eenentwintigste eeuw kan
standhouden en tot bloei kan komen.
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In 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' lukt het Bill Bryson om wetenschappelijke
kennis uit onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en
sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo'n heldere en
spannende wijze dat ook degenen die altijd in slaap vielen tijdens de natuurkundeles
Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door de
bètawetenschappen.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft
verlaten om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de
negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort
Laura in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft
aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij weet wat zij
doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.
This concise guide provides the content needed for the Chemistry IB diploma at both
Standard and Higher Level. It follows the structure of the IB Programme exactly and
includes all the options. Each topic is presented on its own page for clarity, Higher
Level material is clearly indicated, and there are plenty of practice questions. The text is
written with an awareness that English might not be the reader's first language
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het
beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een
onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als
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Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt
waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen
en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan
starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant
de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het
is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon
kan de wereld veranderen.
Bundeling van twee onvoltooide romans van de Engelse schrijfster (1775-1817).
Comedy is one of the most popular forms in film. But what exactly is film comedy and
what might be the basis of its widespread appeal? This book takes a multi-perspective
approach to answering these questions.
In De Russische connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn
vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het
moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude
Noorden af te reizen, worden ze echter zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende:
elfBI-kapitein Holly Short. De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de
kobolds, die voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden
voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en
hem helpen zijn vader te bevrijden...
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Beschrijving van de jeugd van een dichter in het Tsjechoslowakije van na de Tweede
Wereldoorlog.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde
antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit
waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill Gates
'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde
trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar
Internationale Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij
presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring. Ons probleem
is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op
vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende
grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je de
wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer realistisch
als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn
laatste boek over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van Calmthout
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek
verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur,
filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen.
Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk
een kans op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen
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en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek
waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het
Parool 'Een meesterwerk.' The Times
Na een verboden liefdesverhouding blijft een jonge Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de hel van de loopgraven terechtkomt.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar
een van de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen dat het
allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen dat het is begonnen
lang voordat het christendom aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een
theezakje. Dat het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De
wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus
Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk
huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met hun gedesillusioneerde
grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde
voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De familie is ondernemend en
welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking, het
rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie
die de familie als een lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine Dingen
ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van
twee bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati Roy
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(1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen
werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf non-fictieboeken. In
2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van
Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Richard Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde reis door
vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar de microbiële oorsprong van
het leven. Naast mensen komen we onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, ieder
met een eigen verhaal. Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aangepast op basis van
de resultaten van recente onderzoeken. Zo leidden nieuwe ontwikkelingen in DNA-onderzoek
tot aanzienlijke herzieningen van de verhalen van onder andere de mitochondriale Eva, de
bonobo, de olifantsvogel en de longvis. Het resultaat is een volledig bijgewerkte editie van een
van de meest originele verslagen van de evolutie ooit geschreven.
Developed for the 2007 course outline. This study guide for the IB Diploma Physics exam was
expertly written by a chief examiner and covers all the Core and Optional materials at both
Standard and Higher level. Highly illustrated, this guide contains clear, concise review of
processes, terms and concepts, with practice exercises modeled on exam question types. This
guide is perfect as both a study aide for coursework and as a review guide for the IB
examination.

Met zijn boek God als misvatting rekende Richard Dawkins af met het geloof als
middel om de werkelijkheid te begrijpen. Maar God is niet de enige bedreiging
van de wetenschap en van het gezonde verstand. Ook de belangstelling voor
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astrologie, homeopathie en andere pseudowetenschappen blijft Richard Dawkins
een doorn in het oog. Waarom wil de mens zo graag bedrogen worden door
sprookjes en mythen? De vraag stellen is hem beantwoorden: de mens wil graag
verleid worden door mooie verhalen. Er is geen enkele reden om daarvoor het
terrein van de wetenschap te verlaten want Een regenboog ontrafelen is precies
dát: een mooi verhaal. De verklaringen die de wetenschap heeft te bieden,
bevatten juist vaak de meeste schoonheid. Er schuilt poëzie in de formule, en
gelukkig hebben we Richard Dawkins om dat te laten zien.'
De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat
lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met
de wereld buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van
haar academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder
in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie,
totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp
is een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen
wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers
waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze
slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze
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buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse
klassieker geworden.
Een hondje helpt zijn moeder met de voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt
op kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar prentenboekje met vrolijk
gekleurde illustraties. Vanaf ca. 2 jaar.
Aga Akbar, de doofstomme vader van Ismaiel, heeft tijdens zijn leven een boek
geschreven in een zelfontworpen spijkerschrift. Na zijn dood in de Perzische
bergen wordt het boek bij zijn naar Nederland gevluchte zoon bezorgd. Ismaiel
probeert het leesbaar te maken, net zoals hij zijn vader vroeger verstaanbaar
moest maken.
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