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Een ex-kindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij de burgeroorlog in Sierra Leone
betrokken raakte, zijn familie verloor en later met succes meedeed aan een ontwapenings- en
ontwenningsprogramma.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht
is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is
Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een
talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het
slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar
school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is
Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala
zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar
leven er nu uitziet.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit
het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
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onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes
hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The
New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie
stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National
Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen op Google een bijna oneindig
geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve gebruikers van Twitter en Facebook voor
bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel ‘ambient awareness’, ontwikkelen die
tien jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers gebruiken software om denkstappen te
maken die met alleen hun hersenen onmogelijk zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het
schrijven van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds
slimmer laat Clive Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer worden
naarmate we meer op techniek vertrouwen. We leren en onthouden meer, nemen de wereld
om ons heen anders waar en hebben zelfs totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt hoe we
smartphones, social media, zoekmachines, tekstverwerkers en nog talloze andere
technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit van onze hersenen te vergroten. Zo kunnen
we een samenwerkingsverband aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern
geheugen aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal letterlijk alles opneemt wat er
in zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke technologische innovatie bang dat
ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we hoe we het
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nieuwe kunnen gebruiken en houden we vast aan wat goed is van het oude. We worden
steeds slimmer presenteert in heldere taal een vernieuwend perspectief op het heden en de
toekomst. Want ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
Caryl Emerson and Robert Oldani take a comprehensive look at the most famous Russian
opera, Modest Musorgsky's Boris Godunov.
Provides definitions of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty
volumes, with cross-references, etymologies, and pronunciation keys, and includes a
bibliography.
Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het moment dat haar beste
vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze academische bestaan opgevrolijkt.
Haar band met Francis is al meteen verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk
dolgraag delen met Lucy, maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal heel dicht bij elkaar zal
brengen. In de maanden die volgen zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus,
Lucy’s baas Hunter en een jonge buitenstaander, Sebastian, nauw betrokken raken bij deze
vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind behandelt Edward St Aubyn thema’s
als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend
over ecologie, psychoanalyse, genetica en neurowetenschap, maar ook, en misschien nog wel
meer, over liefde, angst en moed. Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties
schetst St Aubyn een meeslepende wereld waarin intelligentie en nieuwsgierigheid, hebzucht
en menselijkheid om voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960) is een van de grootste Britse
schrijvers van onze tijd. Zijn bekendste werk is de vijfdelige romanserie over de familie
Melrose, waarvan het vierde deel, Moedermelk, in 2006 werd genomineerd voor de Booker
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Prize. In 2018 werd de reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in de
hoofdrol. De serie kreeg twee BAFTA Awards. ‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend
en in intellectuele zin fascinerend. De bespiegelingen en dialogen begeven zich op het
raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de mensheid momenteel in hun greep
houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan ‘Dubbelblind is een grote ideeënroman,
waarin de personages experimenteren met medische wetenschap, psychologie, verdovende
middelen, religie en meditatie – dit alles om zelfinzicht te verwerven en rust te vinden. Maar al
is deze roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld, aangezien St Aubyn al decennia
over deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is een roman met een ziel. Dubbelblind
is zowel intelligent als diep menselijk en St Aubyn bewijst eens te meer dat hij een van de
meest inspirerende schrijvers is binnen de hedendaagse Engelse literatuur.’ The Spectator
‘Dit is een eersteklas ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet,
om nog maar te zwijgen van het genot dat hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het
boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge
criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van een
roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de
moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is
de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de
romanschrijver paart aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit
overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook wel
faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens
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voor altijd verandert.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij
dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en
vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke kamers en
werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al
gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke
kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd
heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich
getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de
Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van
scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een
klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het
eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt
overeen met het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt
hem naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend
eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die
hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is uit 1725, een
tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen
nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De
roman is als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
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belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden
gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen
anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film,
radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter
and politiek commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest
bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in
talloze genres.
De opbloei van de 18e-eeuwse Engelse roman werd onder meer ingeleid door het werk van
Daniel Defoe (1660-1731). Naast honderden verhalen, artikelen en pamfletten schreef hij
Robinson Crusoe en in 1722 de Voor- en Tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders.
Hierin komt een bijna even eenzame, vrouwelijke Robinson aan het woord, die in de Londense
(onder)wereld een niet aflatende strijd voert om financiële en sociale zekerheid. Vrouwen
zonder geld en vrijwel zonder werk zijn aangewezen op de man: "Ik, verleid door de ergste van
alle duivels, de armoede, maakte gebruik van wat men een knap gezicht noemde, om mijn
noden te verlichten, en schoonheid tot een pooier van de ontucht te doen zijn." Molls strijd leidt
tot twaalf jaar "hoererij", vijf huwelijken, waarvan eenmaal met haar eigen broer, en tenslotte
tot twaalf jaar stelen, gevangenschap in het beruchte Newgate, en deportatie naar Virginia,
waar zij in de nieuwe wereld uiteindelijk tot welstand komt. De levensbeschrijving van de vrouw
die zo hartstochtelijk vecht voor een plaats in de nieuwe, rijke en zelfbewuste middenklasse,
heeft een schitterend tijdsbeeld opgeleverd vol levenechte taferelen, en een verhaal dat ook nu
nog meeslepend is door zijn wervelende dialogen en hoge tempo.
Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel
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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

Chronologisch gebundelde reportages, vanaf de Spaanse Burgeroorlog tot de strijd in
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Midden-Amerika in de jaren tachtig, van een Amerikaanse oorlogscorrespondente.
The Springs of Liberty takes up questions of literary history and theory and explores
sources of power harnessed by modern political doctrines and the journalism that
conveys them to the public. These forces of opinion are traced to a tradition deeper and
older than either: satire. In that tradition--its power, diversity, and license--the author
locates the spirit of free speech.
"To accompany the exhibition, Frank Lloyd Wright: American Architect, the Museum
planned a publication in the form of a Festshchrift, commissioning essays from the bestknown architectural figures of the day...Wright, however, took issue with parts of the
book"-- (p.11) and it was not published. This publication includes the Festscrift essays,
the incendiary exchange of correspondence between Wright and the Museum about the
book and an essay by Kathryn Smith.
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
Vertaald door Nelleke van Maaren. De klassieke oorlogsroman van 'staaleroticus' Ernst
Jünger over zijn frontervaringen in de Eerste Wereldoorlog. Een literair en historisch
document over de verschrikkingen van de loopgravenoorlog. Jüngers heroïsche
opvatting van de oorlog, met haar nadruk op de door technologie geïnduceerde roes en
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de broeierige romantiek van de collectieve oorlogservaring geeft zijn schildering van het
krijgstoneel een bijzondere, provocatieve esthetiek. 'Je moet wel een hysterische
romanticus als Ernst Jünger zijn, om enig genoegen te beleven aan de barre
verschrikking van de materiaalslag.'- Klauss Mann in Het Keerpunt

Learn how to design history lessons that foster students’ knowledge, skills, and
dispositions for civic engagement. Each section of this practical resource
introduces a key element of civic engagement, such as defending the rights of
others, advocating for change, taking action when problems are observed,
compromising to promote reform, and working with others to achieve common
goals. Primary and secondary sources are provided for lessons on diverse topics
such as the Alice Paul and the Silent Sentinels, Samuel Gompers and the
American Federation of Labor, Harriet Tubman, Reagan and Gorbachev’s
unlikely friendship, and Lincoln’s plan for Reconstructing the Union. With
Teaching History, Learning Citizenship, teachers can show students how to apply
historical thinking skills to real world problems and to act on civic dispositions to
make positive changes in their communities. “Teachers will appreciate the
adaptability of the unscripted lessons in this book. Each lesson provides
background historical context for the teacher and the resources to expose
students to themes of civic engagement that cut across historical time periods
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and current events. With the case studies, ideas, and sources in this book,
teachers can instill students with the dispositions of democratic citizens.” —From
the Foreword by Laura Wakefield, interim executive director, National Council for
History Education
Published here for the first time is a reproduction of the extant account books in
which Swift kept detailed records of his financial affairs, movements about
London and Dublin, meetings with friends and acquaintances, winnings and
losses at cards, and lists of his correspondence. Containing entries for the daily
expenses of the Swift household, these books are of considerable interest as
documents of social and economic history.
It is in fact a brillantly and rudelly subversive book."--BOOK JACKET.
Combining streamlined instruction in the writing process with outstanding
accessibility, THE COLLEGE WRITER, BRIEF, is a fully updated three-in-one
book-with a rhetoric, a reader, and a research guide-for users at any skill level.
Throughout the book, numerous student and professional writing samples
highlight important features of academic writing-from voice to documentation-and
offer models for users' own papers. The fifth edition features a greater focus on
writing across the curriculum, further supported within the research chapters by
additional coverage of report writing, primary research, and avoiding plagiarism.
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Each student text is packaged with a free Cengage Essential Reference Card to
the MLA HANDBOOK, Eighth Edition. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available
in the ebook version.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter
(1345-1400) over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Een Afrikaanse prins die op een mooie vrouw verliefd wordt, heeft de koning als
rivaal. Die zendt beide als slaaf naar Suriname, waar de prins in opstand komt
tegen hun erbarmelijk lot, hetgeen zij met hun dood moeten bekopen.
Originally written as a political satire and now read as an adventure story, the travels of
Gulliver include adventures in a land where people were only inches tall, in a land of giants, on
an island that floated in the air, and in a country ruled by horses.
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
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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.
Seans gezicht raakte door een ongeluk in zijn jeugd zwaar verminkt. Tijdens zijn lange
revalidatie bedacht hij een ingenieuze game, die door aanwijzingen van hem via de post wordt
gespeeld. De spelers sturen steeds per brief hun keuze uit Seans vier aanwijzingen. Als je
strategisch kiest, blijf je leven in het spel en kun je het verborgen bolwerk in Seans
fantasiewereld bereiken. Twee pubers zijn er echter van overtuigd dat Seans verbeelding geen
fantasie maar werkelijkheid is en trekken eropuit. Ze weten niet dat Sean door zijn misvorming
de echte wereld nooit heeft gezien. Pas als ze zijn vier aanwijzingen negeren en een vijfde
aanwijzing aan Sean sturen, beseft hij waar ze mee bezig zijn. In dit weergaloze debuut stelt
Darnielle zijn stijl ten dienste van het verhaal. Trefzeker laat hij zien hoe de onzekerheid van
pubers vreselijke gevolgen kan hebben.
Christians today are called to discern the shape and style of a life "worthy of the gospel of
Christ". Even in the face of changing situations and new moral problems to address, the
contemporary church stands self-consciously in a tradition of which the New Testament is a
normative part.In this major study of New Testament ethics, Verhey examines the ethic of
Jesus, for it is there that the New Testament tradition begins. He then analyzes the different
forms in which the early church handed down the memory of Jesus's words and deeds in the
development of a moral tradition. Next, he deals with that tradition as it came to canonical
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expression in the New Testament writings.In the last part of the book, Verhey focuses on the
use of the New Testament in the continuing moral tradition of the church, surveying proposals
for the use of Scripture, identifying the critical methodological questions, and defending a
"modest proposal" for the use of Scripture. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Alles aan Edward Feathers is vlekkeloos - zijn garderobe, zijn manieren, zijn naam en faam als
topadvocaat met een glansrijke carrière in Hongkong. Door en door een gentleman, die zijn
bijnaam Old Filth - Failed In London, Try Hong Kong - geen eer aandoet. Maar zijn
onberispelijkheid is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van Betty, zijn
geliefde echtgenote, komen met de herinneringen ook de twijfels. Wat in hun huwelijk was
genegenheid, wat respect en wat onvoorwaardelijke liefde? Wat hebben zij voor elkaar
verborgen willen houden? Waarom heeft zij zijn collega en tegenpool Terence Veneering altijd
verdedigd, of tenminste nooit een kwaad woord over hem gesproken? Edward heeft moeite het
beeld van Betty helder te krijgen. Met Een onberispelijke man valt een grote auteur te
ontdekken, een meester van de lichte toon en de zinderende sfeer. Niet voor niets noemt de
Engelse pers haar in één adem met Katherine Mansfield en Jane Austen.
Copyright: 2a0bf328ba9055650e4671bbc161984b
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