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In 1936 ging George Orwell naar Spanje om te berichten over de burgeroorlog. Maar in plaats daarvan sloot hij zich aan bij het republikeinse rebellenleger om te vechten tegen de fascisten. In Saluut aan Cataloni doet hij met nietsontziende eerlijkheid verslag van de oorlog en van zijn ervaringen. Op indringende wijze brengt hij die chaotische episode tot leven: de
revolutionaire euforie van Barcelona, de moed van gewone Spaanse mannen en vrouwen die naast hem vochten, de verschrikkingen en de verwarring aan het front, de bijna fatale verwonding die hij opliep door een kogel, en het doortrapte verraad van de zogenaamd geallieerde naties. Deze uitgave is voorzien van een inleidende tekst van Geert Mak, ontleend aan zijn
vermaarde boek In Europa.
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een re el bestaand iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen bestaan? En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van de kosmos neemt de lezer mee op reis
naar nieuwe lagen van de werkelijkheid, met briljant gebruik van analogie n én met humor. Van de inzichten van Newton en Einstein tot de meest recente idee n op het gebied van de supersnaar- en M-theorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en Oxford University. Hij geldt als
een groot deskundige op het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.
This illustrated workbook is designed to help young black women develop self-esteem and explore career options. Part I, "Who Am I?" comprises the following chapters: (1) "The Search for Self," exploring attitudes, feelings, values, and interests; (2) "How I Get Along with People," discussing interpersonal communication and language behavior; and (3) "My Place in the
World of Work," identifying work habits and values, and focusing on the connection between skills acquired in school and future job success. Part II, "Where Am I Going?" comprises the following chapters: (1) "From Learning to Earning," reviewing school experiences and identifying skill areas; and (2) "What Are My Career Options?," matching skills, interests, and work
values with career choices. Part III, "How Do I Get There?" comprises the following chapters: (1) "Reality and Responsibility," examining the connection between personal decisions and academic and career success and exploring attitudes towards marriage and parenthood; and (2) Defining My Own Success," summarizing and applying the insights developed in the
earlier chapters. Each chapter includes exercises to help identify strengths and weaknesses in order to develop potential. The personal narratives of 21 successful adult black women are also included under the rubric, "Images." An index and a list of California State Department of Education publications are appended. (FMW)
The Biology of Rocky Shores
Dood door verdrinking
Workbook for Historical Linguistics
de ontdekking van precolumbiaans Amerika
El-Hi Textbooks and Serials in Print
1984
Working with the Phonetics of English and Dutch is a workbook intended to be used in conjunction with The Phonetics of English and Dutch (Brill, 1996). (An accompanying cassette is available on request from the authors at a nominal charge). The workbook contains twenty-four English and Dutch passages in phonemic transcription. Keys are provided for fifteen dictated passages (recorded on the cassette). An additional fifty
passages, printed in conventional orthography, are included (for which transcription keys are obtainable for recognised teachers on request). The book also includes fifteen allophonic descriptions of English words and phrases. These provide a useful exercise for students learning articulatory phonetics in relation to English. Transcripts are provided for twelve representative varieties of British and Irish English (which have been
recorded on the accompanying cassette). The accents illustrated are: London (Cockney), Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Newcastle, Glasgow, Belfast, Dublin, West Glamorgan, Southampton, Cardiff and Hartlepool. All the informants are authentic speakers of the variety concerned and the samples are overwhelmingly of genuine conversational language. This set of recordings is one of the best sources presently
available for samples of accents of British English. Notes are supplied to accompany the section of the cassette recording which demonstrates the vowels and consonants of the International Phonetic Association's alphabet. A section is included with over 350 questions on phonetics, covering the material dealt with in the textbook The Phonetics of English and Dutch. These will be excellent as a means of testing knowledge, and
also for exam preparation.
Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding van de Nederlanders tegenover zijn volk.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich
thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’
genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Requiem voor een Spaanse boer
Excel for Engineers and Scientists
A Workbook
Extending ArcView GIS
Verborgen realiteit
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal]

The Typography Workbook is the second in Rockport's popular Workbook series--practical and inspirational workbooks that cover all the fundamental areas of the graphic design business. This book presents an abundance of information on type--the cornerstone of graphic design--succinctly and to the point, so that designers can get the information they need quickly and easily. Whereas many
other books on type are either very technical or showcase-oriented, this book offers the reader ideas and inspiration through hundreds of real-life projects with well-crafted type usage that have succeeded. Hardworking content including choosing fonts, sizes, and colors; incorporating text and illustrations; avoiding common mistakes in text usage; and teaching rules to live by, and pointing out hints
on when to break them are all included. Amateur and professional designers who want to make words more than words--this is the book for you!
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de
toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van
wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de
schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491
dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een
hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het boek dat iemands leven compleet verandert. Het schijnbaar onschuldige zoenspel dat dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft Aidan Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende verhalen die nog lang blijven nazinderen.
Tonal Harmony, with an Introduction to Twentieth-century Music
Het verhaal van de filosofie
Aarde der mensen
Formal Number Theory and Computability
Een korte geschiedenis van de tijd
An Actor's Workbook for Character Development

Inleidend, royaal geïllustreerd overzicht van de westerse filosofie.
In this basic introduction, the author aims to help engineers and scientists to understand and use Excel in their fields. The book is interactive and designed to be used in conjunction with a computer, to provide a hands-on learning experience.
In this concise manual, Vened describes the necessary methods, principles, directions, exercises, and examples needed for the mastery of the actor's craft and art of portraying character, and offers guidance on such topics as conflict, internal and external circumstances
of a character, thought patterns, and character traits in the body.
Dit is mijn dag
Working with the Phonetics of English and Dutch
Macht der gewoonte
In Character
Saluut aan Catalonië
Teach Yourself to Use ArcView GIS Extensions : Network Analyst, Spatial Analyst, 3D Analyst : Self-study Workbook for ArcView GIS Users

Een Duitse officier wordt ingekwartierd bij een Fransman en zijn nichtje. De sfeer is ijzig. Geen woord wensen de Fransen met hun bezetter te wisselen. Maar gaandeweg raken de broer en zijn nicht in de ban van deze rijzige Germaan, die in niets beantwoordt aan het clichébeeld van de nazi. De stilte der zee kwam in de oorlogsjaren via via bij de
ondergrondse Bezige Bij terecht. Tijdens het productieproces vielen de drukproeven in handen van de Gestapo. Twee drukkers en een typograaf werden gedood. Zo heeft deze kleine roman niet alleen het verzet tot onderwerp, maar is ook de ontstaansgeschiedenis daar nauw mee verweven. Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding verschijnt De
stilte der zee in een nieuwe uitgave, van een voorwoord voorzien door Bezige Bij-directeur Henk Pröpper.
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond) gevolgd door de routinehandeling (ik neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is lekker fris!). Je bewust worden van dit proces is een sleutel tot succes op vele gebieden: het kan de productiviteit op je
werk verhogen en je creativiteit vergroten.
A full-length workbook intended for developmental as well as first-year students. Can be used with the Wadsworth text(s) or on its own.
Tirannen
De wilde robot
Animal farm
Workbook in Physics for Science and Engineering Students
Discovering French Rouge 2 Workbook
Integrated Korean Workbook
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze
breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag
nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden de stad platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische ervaring in de aanvankelijk
omstreden maar inmiddels klassiek geworden roman Slachthuis vijf. Billy Pelgrim, de hoofdpersoon, staat los van de tijd. Hij gaat slapen als stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele
malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te verwerken. Een verbijsterend meesterwerk dat iedereen gelezen moet hebben.
This single volume covers all the topics typically taught in a two-year music theory course. In addition to numerous self-tests and examples, musical illustrations with commentaries, coverage of late 19th and 20th-century developments and a companion workbook, this updated edition includes a cassette with many of the
text's musical examples; new exercises, summaries and self-tests; and an expanded supplements package. A study guide (0-07-034882-6) and an enhanced instructor's manual (0-07-035881-8) with a chapter quiz and answers to workbook exercises are also available.
A Workbook for Enhancing Self-esteem and Promoting Career Preparation, Especially for Black Girls

1491
Workbook to Accompany a Biography of the English Language
De hut van Oom Tom (Uncle Tom's cabin)
Duizend wegen naar geluk / druk 8
Lumos NJ ASK Study Program is designed to promote student success in the New Jersey ASK test.This book includes 6 NJ ASK Practice tests similar to the actual test Detailed answer explanations for every question In-depth coverage of multiple-choice and open-ended questions Strategies for building speed and accuracyPlus One Year access to Online Workbooks.The Online
Workbooks provide Hundreds of practice questions Individualized score reports Instant feedback after completion of the workbook Students can complete the Online Workbooks at their own paceWe have designed the Lumos NJ ASK Study Program to helpstudents get plenty of realistic practice before the test and to promote yearlong collaborative learning.
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
The Beginning Level texts and workbooks are the first of a five-level series (Beginning 1 and 2, Intermediate 1 and 2, Advanced Intermediate, and Advanced) developed collaboratively by leading classroom teachers and linguists of Korean. All series volumes have been developed in accordance with performance-based principles and methodology-learner-centeredness,
contextualization, use of authentic materials, function/task-orientedness, balance between skill getting and skill using, and integration of speaking, listening, reading, writing, and culture. Grammar points are systematically introduced with simple but adequate explanations and abundant examples, exercises, and drills. Each situation/topic-based lesson of the main texts consists
of two or three model dialogues, narration, new words and expressions, pronunciation notes, vocabulary notes, culture, grammar, task/function, and English translation of dialogues. The workbooks provide students with extensive skill-using activities based on the skills learned from the main texts.
Beginning 2
novelle
End Papers
Essays, Letters, Articles of Faith, Workbook Notes
A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design
Women's Education in the Global Economy

Dawkins duikt in de eigenaardigheden, verveling en wanhoop van langgestraften. Tegen de verwachtingen in komt echter geen beeld van tomeloze bruutheid en geweld naar voren, maar eerder een genuanceerde exploratie van mannen die hun best doen hun geest actief te houden in bijna onmogelijke omstandigheden. Dawkins' verhalen zijn grappig en triest, en staan vol wonderlijke details, zoals het
ruilsysteem dat is gebaseerd op tatoeages die zijn gezet met kalligrafeerinkt, zelfgemaakte speelkaarten en sigaretten, een enkele paardenbloem die van de luchtplaats naar binnen is gesmokkeld, snoep bereid van poedermelk, water, suiker en hete saus, verhit in de magnetron en daarna gerold tot glazige balletjes. Hij zet genuanceerde personages neer voor wie je, met al hun duidelijke tekortkomingen,
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sympathie voelt en die meteen tot leven komen. Graybar Hotel is een krachtige verzameling verhalen die een stem geeft aan misschien wel de meest veronachtzaamde leden van onze samenleving.
Het leven van een jonge boer in een arm Spaans dorp die in zijn strijd voor het recht het onderspit delft tegen het geweld van de fascisten.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert
de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
De stilte der zee
Kleurenleer
Images
Workbook for Tonal Harmony, with an Introduction to Twentieth-century Music
Typography Workbook
Verhalen van achter de tralies
Fun and fabulous popular education workbook enables users to understand the impact of the global economy on women. Includes activities on eight themes, glossary, resource lists. Perfect for community-based organizations, study groups, or classrooms.
"Hij werpt zich in de golf die vlak voor hem breekt en gaat op weg naar de boeien, zwemt er voorbij. Hij voelt het in zijn borst prikken en kloppen alsof er iets afschuwelijks zal gebeuren." Welk drama er zich in de opening van ‘Dood door verdrinking’ afspeelt, zal de Noorse Liss Bjerke pas twaalf jaar later ontdekken. Liss studeert design in Amsterdam, maar achter haar
mooie verschijning gaat een duistere wereld schuil vol cocaïne, verdachte fotosessies en een dubieuze loverboy als vriend. Wanneer haar zus in Oslo plotseling vermist raakt, reist ze naar Noorwegen om haar te vinden. Heeft de vermissing iets te maken met haar losbandige leven? En wat gebeurde er precies in de zee twaalf jaar geleden, wat Liss blijft achtervolgen?
Torkil Damhaug (1958) is een Noorse auteur die internationaal is doorgebroken met zijn psychologische thriller ‘Dood door verdrinking’. Voor hij zijn succesvolle carrière als schrijver begon, was Damhaug psychiater en werkte hij als specialist bij verschillende psychiatrische inrichtingen. Door zijn onuitputtelijke kennis en ervaring in de menselijke psyche is hij meester
geworden in het schrijven over gebroken zielen en geestesziektes. In Noorwegen is Damhaug een geprezen auteur waar hij voor twee van zijn misdaadromans de Noorse Riverton Prize heeft ontvangen in 2011 en 2016.
An introduction to three of the growing number of sophisticated extensions that add power to the core GIS software.
Graybar Hotel
Tragedies
Slachthuis vijf
roman
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