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Met de Bijbels-historische roman ‘Land van stilte’ geeft Tessa Afshar een stem aan de
vrouw uit Marcus 5 die Jezus’ kleed aanraakte.‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Elianna
wordt verpletterd door schuldgevoel over de dood van haar broertje, die overleed terwijl
zij op hem paste. Ze werkt hard voor haar vader en haar mooie tapijtpatronen brengen
zijn zaak veel goeds, maar de vergeving waar ze zo naar verlangt, krijgt ze niet. Ze
ontzegt zichzelf alle geluk en als ze ziek wordt, ervaart ze dat als een terechte straf.
Geen dokter kan haar beter maken. Twaalf lange, eenzame jaren gaan voorbij. Totdat
ze de geruchten hoort over een man die al door een kleine aanraking kan genezen.
Heeft ze de moed? Kan Hij haar bevrijden van haar schuld? Tessa Afshar schreef al
meerdere Bijbels-historische romans, zoals ‘Aan zijn voeten’ over Ruth en Boaz.
Discussions of the geographic transformations wrought by capitalism generally treat
corporations as the primary agents of spatial change. We hear of billions of dollars
flowing here, factories moving there, venture capitalists opening up new markets, and
workers having to "take it or leave it." Yet labor too is increasingly thinking and acting
geographically, whether by struggling to impose national contracts; building regional,
national, or international links of solidarity; or engaging in debates over local economic
development. This book provides a comprehensive introduction to the emerging
discipline of labor geography. Combining innovative theoretical analysis with empirical
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case studies from around the world, Herod examines the spatial contexts and scales in
which workers live, organize, and work to address particular economic and political
problems. The first book-length text of its kind, this is an indispensable resource for
anyone interested in working-class life, workers' organizations, and the contemporary
dynamics of capitalism.
De Talisman is een onderdeel van het tweeluik `Vertellingen van de kruisvaarders‘ van
Sir Walter Scott, die gezien wordt als de uitvinder van de historische roman. De
Talisman speelt zich af tijdens de Derde Kruistocht in de twaalfde eeuw in het MiddenOosten. We volgen de schotse ridder Kenneth die zich te midden van geweld, politieke
intriges, romantiek en verraad. Maar de belangrijkste rollen zijn die van de Schotse
koning Richard I Leeuwenhart en de sultan Saladin, die in al hun verschillen soms
onverwachte kwaliteiten in elkaar naar boven halen. De Schot Walter Scott (1771-1832)
schreef poëzie en korte verhalen, maar is vooral bekend geworden om zijn historische
romans, een literair genre waarvan hij de uitvinder is. Scotts historische romans houden
zich ofwel bezig met de Schotse geschiedenis ofwel zijn in de (continentale)
geschiedenis van Engeland gesitueerd. De Waverly-romans, waaronder Ivanhoe
(1820), Kenilworth (1821) en Quentin Durward (1823) de bekendste zijn, zijn
voorbeelden van het laatste.
"Reviews, goal setting, what to teach, learning styles, how to teach, planning and
record keeping, resource addresses"--Cover.
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Studie over de creatie van nieuwe belevingswerelden als marketinginstrument.
In Schrijfster in Jeruzalem van Tessa Afshar reizen Sarah en Darius naar Israël om de
muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is getrouwd met Darius. Ze heeft alles wat
haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius betwijfelt of het wel
een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker wanneer zij
samen met haar neef Nehemia er voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan
herbouwen. Als Darius wordt aangesteld als opzichter reist hij met Sarah naar Israël.
Zal de weg, die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand
van God in zijn leven te zien? Van Tessa Afshar verschenen eerder Achter de muren
van Jericho en Schrijfster aan het Perzische hof.
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in
een raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in het zuiden van Engeland.
James moet van die niet zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt
een eind als hij van een oud mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje
bij de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de boom een reusachtige perzik die
zo groot wordt als een huis! James kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en
ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog meer
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dieren. Samen beleven ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af,
en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver
ter wereld.’ – VPRO-gids
School Health Services and Programs offers an introduction to the components of
successful school health programs. It contains a comprehensive review article by Julia
Graham Lear, reprints of important and influential articles and reports in the field and of
a book chapter summarizing the Robert Wood Johnson Foundation’s work to improve
school health, and summaries of relevant Robert Wood Johnson Foundation grant
results reports. The book emphasizes the relationship between school health and
community health, and the importance of evidence-based policy in developing
strategies to improve children’s health. This collection, developed by one of the
foremost authorities in school health, reviews basic concepts in school health, provides
a historical perspective and analysis, reviews the unique role of school nurses, and
examines the significance of school health services in vulnerable populations.

Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in
tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot
zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als
filosoof – maar dat hij ook voor de biologie van enorm belang is geweest, is een
beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon zeggen,
teksten die bekendstaan onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang
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trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe de natuur erbij lag:
ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende eeuw kwam het
tegengeluid: ‘Bestudeer de natuur! Niet de boeken!’ Zo verdween Aristoteles
langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een herwaardering:
Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie van Aristoteles de wetenschapper.
Niet alleen was hij de eerste bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met
De lagune geeft Leroi werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de
filosoof.
Peter Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld die drastisch
aan het veranderen is We volgen de opkomende zijderoutes naar het oosten,
van Europa naar China via Rusland en het Midden-Oosten. In de westerse
wereld overheersen in dit Brexit- en Trump-tijdperk begrippen als versnippering
en isolatie. Dit staat in schril contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes
gebeurt: de banden zijn versterkt en de onderlinge samenwerking is groter
geworden. Er staan geen westerse landen in de top tien van snelst groeiende
economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo. Europese voetbalclubs hebben
Chinese en Russische eigenaren, Qatar organiseert in 2222 het WK, Franse
wijngaarden zijn in Chinese handen, een Iraanse zakenman die een apartement
had gehuurd in Istanbul dat hem beviel, kocht het hele flatgebouw. Vanuit zijn
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unieke invalshoek kijkt Peter Frankopan naar het netwerk van relaties langs de
nieuwe zijderoutes en laat zien wat het effect zal zijn van deze voortdurende
verschuivingen in het machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te
vinden is in de krantenkoppen. Dit belangrijke en uiteindelijk hoopvolle boek gaat
verder waar De zijderoutes eindigde en zet de schijnwerpers op thema's waar
ons voortbestaan van afhangt.
Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika De reizen van
Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna
tussen Eurazië en Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten,
aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en omgekeerd zijde,
paarden, graan, koffie, appels - en slaven niet te vergeten - naar Noord- en ZuidAmerika. Een minder welkome uitwisseling was uiteraard die van insecten,
bacteriën en virussen. Charles Mann laat zien dat deze zogeheten Columbian
Exchange heeft gezorgd voor de opkomst van Europa, de ondergang van het
Chinese keizerrijk en de verstoring van de ecologie in Afrika. Met 1493 heeft
bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische gebeurtenis sinds het
uitsterven van de dinosauriërs onder de aandacht van een groot publiek weten te
brengen. Charles Mann is correspondent voor The Atlantic en Science, en schrijft
onder meer voor Fortune, The NewYork Times en The Washington Post. Zijn
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boek 1491.De ontdekking van precolumbiaans Amerika was een groot
internationaal succes. Manns werk is vele malen bekroond. 'Het is Mann gelukt
een gecompliceerd verhaal helder te vertellen (...).' - The New York Times '1493
is een meeslepend boek, dat de vele economische, agrarische en biologische
kruisbestuivingen beschrijft die plaatsvonden nadat Columbus toevallig Amerika
had ontdekt.' - TheWall Street Journal '(...) een bijzonder onderhoudend en
evenwichtig boek.' - New Scientist '(...) boordevol interessante inzichten,
wetenswaardigheden en onvoorziene, adembenemende ellende.' NRCHandelsblad '(...) een uitermate rijk boek.' - Trouw '(...) een helder en
onderhoudend verhaal over de mens en zijn medeorganismen (...).' - De
Standaard '(...) wérkelijk een fascinerende, nieuwe wereld.' - De Pers
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is
dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen
een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de
baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist
omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en
rechts ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of
dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die
respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
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Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen
om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor
ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor
hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Posters and reproducible pages to help children become familiar with the function
of maps and how to find locations on a map or globe.
Pulitzer Prize-winnende autobiografie van de grote vrouw achter de Watergateonthullingen. Katharine Graham was een timide telg uit een roemrucht en
steenrijk geslacht. Als kind werd ze aan haar lot overgelaten. Als vrouw maakte
ze mee hoe haar briljante man Phil, vertrouweling van onder andere John F.
Kennedy, langzaam door depressies werd verzwolgen en ten slotte zelfmoord
pleegde. Eenmaal weduwe overwint Graham haar onzekerheid. Van vrouw die
etentjes organiseerde transformeerde ze in charismatisch leider van een
gezaghebbende krant. Ze overleefde het old boys network van de krantenwereld
en slaagde erin The Washington Post tot nieuwe hoogten te brengen.
Christian Home Educators' Curriculum ManualElementary GradesGrove Pub
'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor,
die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we
nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De
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zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende
kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de
stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in
de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de
Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en
India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van
onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als
Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met
straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen
waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden
verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de
eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route
naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan
het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die CentraalAzië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een
wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten
verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis
van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
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