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A journal for the farm, the garden, and the fireside, devoted to improvement in agriculture,
horticulture, and rural taste; to elevation in mental, moral, and social character, and the spread
of useful knowledge and current news.
Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om
de boerderij voorkomen.
De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze zo
knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Need more standards support in your lesson plans? Finish Line New York ELA is the perfect fit
with step-by-step instruction to help students take on the challenging nature of New York's
Common Core Learning Standards (CCLS). This next generation of Finish Line includes 300+
pages of focused practice and a new lesson format. The gradual release model is extended to
four parts to promote deeper learning: Skill Introduction, Focused Instruction, Guided Practice,
and Independent Practice. Guided questions model the thought process. Language
Arts/Writing is integrated into the book. A full unit of writing standards helps students practice
the writing process, learn how to answer open-ended questions, and apply grammar and
usage conventions. Much like New York's standards and assessments, students are required
to do close reading of rigorous text. Reviews include PARCC-type items, as well as multiplechoice, open-ended, and multipart questions. Finish Line is designed to supplement core basal
programs, including ReadyGEN(tm) and Common Core Code X(tm).
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special
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section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik
weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die
wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and
information for IT influencers worldwide. Computerworld's award-winning Web site
(Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series and custom
research form the hub of the world's largest global IT media network.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.

Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling
them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only
magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips
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they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing
design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all
other outdoor-industry awards are measured.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners.
Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en
godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Een luxe tweetalige editie van het inaugurele gedicht van Amanda Gorman, ‘The Hill
We Climb’ Zaïre Krieger vertaalt Amanda Gormans werk naar het Nederlands Met een
voorwoord van Oprah Winfrey Amanda Gorman maakte wereldwijd diepe indruk met de
voordracht van haar gedicht ‘The Hill We Climb’ tijdens de inauguratie van Joe Biden.
Haar voordracht was een inspirerend voorbeeld van de kracht van literatuur, en haar
boodschap van verdraagzaamheid, verbinding en perspectief is een fundament voor
talloze generaties. Deze schitterende cadeau-editie van Gormans spoken word-gedicht
werd voorzien van een voorwoord door Oprah Winfrey en is een echt collector’s item
dat de macht en schoonheid van het woord viert. Zaïre Krieger vertaalt Gormans
poëzie naar het Nederlands en vangt de essentie van deze gedichten op unieke wijze
die recht doet aan de spoken word-cultuur. In de pers ‘Zaïre Krieger vertaalt Gormans
gedicht subliem en subtiel.’ ***** NRC Handelsblad ‘Amanda Gorman betoverde bij de
inauguratie van president Biden – maatschappelijk betrokken teksten, openhartig en
theatraal.’ de Volkskrant ‘Verstaanbaarheid lijkt Kriegers voorkeur te genieten en ze
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heeft het werk goed vertaald.’ het Parool ‘Een krachtig gedicht. Indrukwekkend.’ De
Standaard ‘Amanda Gorman: een jonge dichter die put uit diepe bronnen.’ NRC
Handelsblad ‘De 22-jarige dichteres Amanda Gorman maakte indruk bij de inauguratie
van Joe Biden.’ Trouw
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's
office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.

"The Genealogist's Address Book is the answer to the perennial question,
'What's out there in the world of genealogy?' What organizations, institutions,
special resources, and websites can help me? Where do I write or phone or send
e-mail? Once again, Elizabeth Bentley's Address Book answers these questions
and more. Now in its 6th edition, The Genealogist's Address Book gives you
access to all the key sources of genealogical information, providing names,
addresses, phone numbers, fax numbers, e-mail addresses, websites, names of
contact persons, and other pertinent information for more than 27,000
organizations, including libraries, archives, societies, government agencies, vital
records offices, professional bodies, publications, research centers, and special
interest groups. Based on a written survey of thousands of organizations and
institutions across the country, and supplemented by information from printed
and Internet sources, the new 6th edition of the Address Book has been
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extensively revised and updated, eliminating undeliverable addresses and
defunct organizations, while adding thousands of additional sources. Besides
new websites and e-mail addresses, the new edition features greatly expanded
coverage of archival agencies and vital records offices, especially in the New
England states and New York. In addition, it is now easier to use than ever, with
all 27,000 entries divided into two easy-to-use sections."--Page 4 of cover.
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van
Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Nooit eerder beschreef iemand zo geloofwaardig, maar ook zo schitterend hoe
stil en radicaal anders de wereld eruit zou zien als er vrijwel geen mensen meer
zouden wonen. Hig heeft tien jaar geleden als een van de weinigen een
pandemie overleefd. Hij woont nu in de hangar van een verlaten vliegveld met als
enig gezelschap zijn hond en zijn chagrijnige, vechtlustige buurman. Om zijn
dagen te vullen zweeft Hig in een oud vliegtuigje rondjes boven het uitgestorven
land of trekt hij de bergen in om te vissen en te doen alsof alles hetzelfde is
gebleven. Zijn leven is betrekkelijk veilig, maar ook eenzaam. Wanneer Hig via
zijn radio plotseling een geluidssignaal opvangt, gloort bij hem de hoop dat er
ergens ver weg een beter bestaan op hem wacht, iets wat lijkt op zijn oude leven.
Hij besluit het erop te wagen en vliegt met zijn laatste restje brandstof verder weg
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dan hij ooit is geweest. De Hondsster is een adembenemend, beklemmend,
maar ook hoopgevend verhaal over een romantische overlever. Peter Heller
schrijft over het buitenleven in onder meer National Geographic Adventure en
Outside Magazine. Hij reisde de wereld over in een kajak en schreef
verschillende non-fictieboeken over zijn belevenissen. De Hondsster is zijn
literaire debuutroman en werd in Amerika direct al een enorm succes. Het was
een New York Times-bestseller en Boek van de Maand bij zowel Amazon als
Barnes & Noble. Het boek zal wereldwijd verschijnen. `Het proza is duidelijk
debet aan zinssmeden als McCarthy, Hemingway en Jack London, maar heeft
ook lyrische landschapsbeschrijvingen en natuurassociaties. Het is altijd
opwindend (en vrij zeldzaam) om te zien dat een journalist afwijkt van de
geëffende paden om het onontgonnen gebied van de fictie te betreden, en er
vervolgens zon briljant succes van maakt. John Seabrook, The New Yorker `Dit
is het echte werk. Hellers stem is buitengewoon en zijn robuustheid als verteller
verbergt een prachtige en bijtende rusteloosheid. Literatuur zoals het bedoeld is.
The Wall Street Journal `De Hondsster van Peter Heller is een hemels boek. Het
is een van die boeken die de lezer nog lang bijblijft, beurtelings aangrijpend,
gelaagd en opwindend. A.J. Kirby, New York Journal of Books
De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde
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spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees
onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van
veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een
gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar
doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid geeft Don
Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze
vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we
alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die
ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de
verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een
overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan
veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien
ligt zo voor de hand dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets
eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
Vijftien verhalen (ik-figuur) die zich afspelen in een verre voorstad. Het zijn
bizarre gebeurtenissen, die tegelijkertijd vanzelfsprekend zijn. Met kleurrijke
illustraties met veel details. Vanaf ca. 14 jaar.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication
and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard
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publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
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