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Time and the literary: the immediacy of
information technology has supposedly
annihilated both. Email, cell phones,
satellite broadcasting seem to have ended
the long-standing tradition of encoding
our experience of time through writing.
Paul de Man's seminal essay "Literary
History and Literary Modernity" and newly
commissioned essays on everything from the
human genome to grammatical tenses argue,
however that the literary constantly
reconstructs our understanding of time.
From eleventh-century France or a sciencefiction future, Time and the Literary
shows how these two concepts have been and
will continue to influence each other.
Head-to-head combat! Astounding weapons!
Extraordinary skills! Within the pages of
this book, 18 awesomely real superheroes
and supervillains come to life, each
possessing powers far beyond the average
insect. Meet the Malevolent Mimic, who
wickedly disguises itself as a harmless
pink orchid, only to shred unsuspecting
butterflies! Or the Great Glue Shooter,
who can shoot a smelly glue—from its face!
Award-winning nonfiction author Kate
Messner teams up with the talented Jillian
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Nickell in this action-packed exploration
of the incredible insect abilities found
in the natural world.
Wat is het verschil tussen menselijke en
dierlijke intelligentie, en vooral: hoe
komen we daarachter? In 'Zijn we slim
genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?'
maakt Frans de Waal de balans op. Kan een
octopus gereedschap gebruiken? Weten
chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel
raden wat een andere vogel weet? Voelen
ratten empathie met hun vrienden? Niet zo
lang geleden zou het antwoord op al deze
vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we
er niet meer zo zeker van. Het zijn vragen
die Frans de Waal al zijn hele carrière
bezighouden. De laatste jaren heeft het
onderzoek naar dierlijke intelligentie een
grote vlucht genomen. Onderzoekers
proberen zich steeds meer te verplaatsen
in het standpunt van dieren en als je goed
kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te
zijn dan we dachten. 'Zijn we slim genoeg
om te weten hoe slim dieren zijn?' is een
fascinerend boek dat je op een werkelijk
andere manier laat kijken naar wat dier én
mens kunnen.
Keverjongen
Bug
Reaction of Small-grain Varieties to Green
Bug Attack
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Een pleidooi voor echt eten
Bekentenis van een moordverdachte

Een grootse roman over macht, geloof,
compassie en liefde De zeventienjarige
Marie de France wordt weggestuurd van
het hof van Eleonora van Aquitanië
omdat ze te ruw en te grof is voor het
huwelijk of het hoofse leven. Tegen
haar zin in reist ze af naar Engeland,
waar ze aangesteld wordt als priores
van een vervallen abdij. Bij aankomst
is Marie geschokt door de toestand van
de nonnen, die honger lijden en een
zwakke gezondheid hebben, maar
gaandeweg vindt ze haar plaats in het
dagelijks leven van het collectief.
Haar verlangen naar haar familie, haar
vaderland en haar jeugdige passies
maken plaats voor iets nieuws: een
onvoorwaardelijke toewijding aan de
zusters en een stellige overtuiging van
haar goddelijke visioenen. Marie,
geboren in een familie van vrouwelijke
strijders en kruisvaarders, is
vastberaden om een nieuwe koers in te
slaan met de vrouwen die ze nu leidt en
beschermt. Maar is haar nieuw gevonden
geloof sterk genoeg in een wereld die
zo snel op beangstigende wijze
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verandert, een wereld die geen plaats
lijkt te hebben voor mensen als Marie?
EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER
NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger
wisten mensen hoe ze moesten eten, maar
de dieetregels die van generatie op
generatie zijn doorgegeven, zijn
verwrongen en vervormd door de
marketeers van de
voedingsmiddelenindustrie, door
zogenaamde voedingsdeskundigen en door
de media. Het gevolg is dat we dolen
door een landschap van voedselachtige
substanties die om het hardst gillen
dat ze goed voor ons zijn. Echt eten
verdwijnt uit beeld om te worden
vervangen door `voedingsstoffen . En
deze producten zijn juist slecht voor
de gezondheid. We zouden minder eten
moeten kopen en er meer voor moeten
betalen. Daar worden we zelf beter van,
maar ook het milieu, ons ecosysteem en
onze samenleving. Door wereldwijd te
kijken naar traditionele diëten kunnen
we zelf een evenwichtig en gezond
eetgedrag terugvinden. Een pleidooi
voor echt eten wordt wereldwijd
vertaald. In Amerika staat het boek
sinds verschijning op nummer 1 van de
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bestsellerlijsten.
Een geniale uitvinder, bizarre gadgets
en een superspannend avontuur... Een
mysterieuze zolder... In zijn nieuwe
huis vindt Nick allerlei vreemde
voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend
verkoopt hij ze tijdens een garage
sale, maar dan komt hij erachter dat er
iets bijzonders met de spullen aan de
hand is. Zo is er een camera die laat
zien wat er over 24 uur gaat gebeuren,
en een bandrecorder die opneemt wat je
denkt maar liever niet zegt. Daarom
gaat hij op zoek om alles weer terug te
krijgen. Al snel wordt hij op de huid
gezeten door een club duivelse
natuurkundigen. Want al die speciale
apparaten zijn uitvindingen van de
grote geleerde Nikola Tesla en iedereen
is uit op zijn erfenis: zijn nooit
ontdekte meesterwerk. Nick en zijn
vrienden zijn in groot gevaar! Het is
het begin van een zinderend en
meeslepend avontuur...
The Gold Bug Variations
De lunar chronicles. Cinder
Animal Comics
Matrix
Bibliography of the More Important
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Contributions to American Economic
Entomology
'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 iOSals 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 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
Wat als de persoon voor wie je voorbestemd
bent nooit de JOUWE kan worden? Vanaf de
allereerste schooldag trekt de mysterieuze,
onweerstaanbaar aantrekkelijke en
afstandelijke Daniël Grigori de aandacht van
Luce Price. Hij komt haar akelig bekend voor
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en is haar enige afleiding op een plek waar
mobieltjes verboden zijn en cameras elke
beweging waarnemen. Daniël laat heel
duidelijk merken dat hij niets met Luce te
maken wil hebben, maar ze kan hem niet
negeren. Als een magneet wordt ze naar hem
toe gezogen en ze is vastberaden om te
ontdekken wat Daniël wanhopig geheim probeert
te houden ook al betekent het haar dood.
Fallen is een gevaarlijke pageturner en het
ultieme liefdesverhaal.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat
over Fritz Haber, Werner Heisenberg,
Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de
twintigste eeuw hebben veranderd. En de
mensheid dichter bij de afgrond hebben
gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman
over menselijke (over)moed en de morele
consequenties van wetenschappelijke
vooruitgang. En over de onmetelijke
verbeelding die nodig is om het ondenkbare te
bedenken.
18 Powerful Bugs That Smash, Zap, Hypnotize,
Sting, and Devour!
De mysterieuze zolder
Annual Report on the Noxious, Beneficial and
Other Insects of the State of Missouri
Slachthuis vijf
Bibliography
‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het
verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij in de
gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of
niet heeft gepleegd. Dát is wat detective Colborne zo
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graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen
gaat. Tien jaar eerder: zeven jonge, briljante en
gepassioneerde studenten op een arts college, spelen
en bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van
Shakespeare, vol van zijn personages, en zetten hun
rol ook buiten het toneel voort. Totdat de vaste
rolverdeling volledig wordt omgegooid en het
verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het
echte leven. Een van hen wordt dood aangetroffen,
de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de
politie, en met name zichzelf, te overtuigen van hun
onschuld.
Traces the history of the Volkswagen Beetle, from its
first introduction as a Nazi propaganda tool and its
postwar status as a countercultural icon to its
successful revision in 1998.
Alexander Portnoy groeit op in de morsige
industriestad Newark (New Jersey), in een gezin van
kleine joodse middenstanders. Hij is een kind van zijn
tijd: een jongen in de jaren veertig, volwassen
geworden in de jaren vijftig. Geheel in de greep van
zijn joodse jeugd en zijn dominante moeder en
voortgestuwd door zijn dwangmatige seksualiteit
bevindt Portnoy zich in een onoplosbare situatie, en
gaat te biecht bij zijn psychiater. 'Ze was zo diep
ingebed in mijn bewustzijn dat ik tijdens mijn eerste
schooljaar schijnbaar heb geloofd dat al mijn
onderwijzeressen vermommingen van mijn moeder
waren.'
treurspel van Aeschylus
Portnoy's klacht
Insect Superpowers
Prometheus
Een onsterfelijke liefde
Page 8/18

Download File PDF Insect Superpowers 18 Real
Bugs That Smash Zap Hy
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.
Animal characters abound in graphic
narratives ranging from Krazy Kat and Maus
to WE3 and Terra Formars. Exploring these
and other multispecies storyworlds
presented in words and images, Animal
Comics draws together work in comics
studies, narrative theory, and crossdisciplinary research on animal
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environments and human-animal
relationships to shed new light on comics
and graphic novels in which animal agents
play a significant role. At the same time,
the volume's international team of
contributors show how the distinctive
structures and affordances of graphic
narratives foreground key questions about
trans-species entanglements in a more-thanhuman world. The writers/artists covered
in the book include: Nick Abadzis, Adolpho
Avril, Jeffrey Brown, Sue Coe, Matt
Dembicki, Olivier Deprez, J. J.
Grandville, George Herriman, Adam Hines,
William Hogarth, Grant Morrison, Osamu
Tezuka, Frank Quitely, Yu Sasuga, Charles
M. Schultz, Art Spiegelman, Fiona Staples,
Ken'ichi Tachibana, Brian K. Vaughan, and
others.
Overdag is er niets aan de hand. 's Nachts
komen kwade geesten tevoorschijn... Het
kleinste, meest ongeorganiseerde, maar
zonder twijfel allerbeste bureau dat op
geesten jaagt is Lockwood & Co.
Medewerkers: de charismatische eigenaar
Anthony Lockwood, boekenwurm George
Cubbins en nieuwkomer Lucy Carlyle De drie
staan voor hun moeilijkste klus tot nu
toe. Het beruchte landgoed Combe Carey
Hall moet geestvrij worden gemaakt. Geen
van de vorige geestenjagers is ooit
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teruggekeerd. Anthony, Lucy en George
moeten al hun talenten inzetten om te
strijden tegen de geest van de
Schreeuwende Wenteltrap en... om in leven
te blijven. Jonathan Stroud is een Engelse
schrijver. Al van jongs af aan is hij
gefascineerd door fantasy-verhalen.
Jonathan Stroud is getrouwd en heeft twee
kinderen. 'Eeuwenoud kwaad, onopgeloste
moorden, machtige geesten en sinistere
stervelingen - een verhaal waarvoor je
lang opblijft... Met het licht aan! Zet
maar op je need-to-read-lijst.' Rick
Riordan, auteur van de Percy Jacksonboeken 'Dit is het soort boek waar je in
één klap verliefd op wordt.' Bookwitch
'Spannend en met humor geschreven.' Beth
Johnson, boekhandel Van Rossum
Bulletin
roman
Insects and Mites
Genius
Time and the Literary

Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van
elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Het
langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer –
Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella Swan
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elkaar ontmoetten in Twilight werd er een iconisch
liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe hebben fans alleen
Bella's kant van het verhaal gelezen. Eindelijk kunnen
lezers nu ook Edwards versie van het verhaal lezen. Dit
onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards
perspectief, krijgt een nieuwe en donkere wending. De
ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en
intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier
heeft meegemaakt. Hoe meer fascinerende details we
leren over Edwards verleden en de complexiteit van zijn
gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit de meest
bepalende strijd van zijn leven is. Hoe kan hij zijn hart
volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar kan
brengen? In Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons
mee terug naar een wereld die miljoenen lezers heeft
geboeid, en nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe
epische roman over de verwoestende gevolgen van
onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe
maan Eclips Morgenrood
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel
weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de
laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien
2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie
broers en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien
zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de
onschuld van de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze
steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen
verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het
graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel
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gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de
Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James
Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter
wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte
boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen
Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie
Heks & Tovenaar.
An enthralling story about desire, new love and the
mysteries of science from the Pulitzer Prize-winning
author of The Overstory Stuart Ressler, a brilliant
biologist, sets out in 1957 to crack the genetic code. His
efforts are sidetracked by other, more intractable codes –
social, moral, musical, spiritual – and he falls in love with
a member of his research team. Years later, another young
man and woman team up to investigate a different
mystery – why did the eminently promising Ressler
suddenly disappear from the world of science? Strand by
strand, these two love stories twist about each other in a
double helix of desire. ‘A love story of charm and
substance, brimming over with ideas, yet anchored in
emotional truth’ Sunday Telegraph
Made to the State Board of Agriculture, Pursuant to an
Appropriation for this Purpose from the Legislature of the
State
Midnight Sun
De reuzenperzik
United States Congressional Serial Set
Bulletin No. 1-7
'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk.
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Time Magazine NOS4A2 is het kenteken
van een heel slechte auto, bestuurd door
een heel slechte man: de 140-jarige
Charles Manx. Charlie houdt zoveel van
kinderen, dat hij ze meeneemt naar een
plek die hij Kerstland noemt, 'waar het
verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog
nooit een kind teruggekomen, behalve
één meisje, Victoria McQueen. Dat was
echter lang geleden. En het enige meisje
dat ooit aan Charlies ongebreidelde
gruwel is ontkomen, is nu volwassen en
probeert hem wanhopig te vergeten.
Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan
de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij
weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij
zal pas stoppen als hij wraak heeft
genomen. Hij is op zoek naar iets heel
bijzonders, iets wat Victoria nooit zal
kunnen vervangen. Het gevolg is een
strijd op leven en dood... Nosferatu is een
griezelig goede thriller die je diep de
donkere kant van de verbeelding in trekt.
'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit
is Hills magnum opus, een ongelooflijk
boek, even fantastisch als gruwelijk.
Eenmaal begonnen met lezen is het
onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine
Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver
Page 14/18

Download File PDF Insect Superpowers 18 Real
Bugs That Smash Zap Hy
van onder andere Zwart hart en Hoorns,
dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de
hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de
comics Locke & Key. Samen met Stephen
King schreef hij de novellen Hoogste
versnelling en Het hoge gras.
Dave Goulson verlangt ernaar een stuk
grond te bezitten dat hij naar believen
kan beheren, alsof het zijn eigen
natuurreservaat is. Zijn oog valt op een
vervallen huis in het Franse dorp
Epenède, in de Charente. Hij richt het zo
in dat het een paradijs wordt voor alle
insecten en kleine dieren die in en om
het huis leven. In Geroezemoes in het
gras leidt hij ons daar rond. Op
hartverwarmende wijze vertelt hij hoe
een doodskloppertje zijn partner vindt,
wat de rol van een gewone huisvlieg is,
waarom vlinders stippen op hun vleugels
hebben en hoe waterjuffers de liefde
bedrijven. Goulson laat zien hoe prachtig
de natuur in al haar verschijningsvormen
is, maar ook hoe kwetsbaar. Na het lezen
van dit boek kijk je met nieuwe aandacht
naar de natuur om je heen en koester je
meer dan ooit wat er allemaal bloeit en
groeit.
Mensen en androïden leven samen in de
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grauwe straten van Nieuw Peking. Een
dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de
bevolking. Vanuit de ruimte kijken de
meedogenloze maanmensen toe, hun
kans afwachtend. Niemand weet dat het
lot van de aarde afhangt van één meisje
Cinder, een getalenteerde monteur, is
een cyborg. Ze is een tweederangsburger
met een mysterieus verleden, beschimpt
door haar stiefmoeder en beschuldigd
van de ziekte van haar stiefzus. Maar als
prins Kai in haar leven verschijnt,
bevindt ze zich plots in het midden van
een intergalactische strijd. Verscheurd
door de keuze tussen plicht en vrijheid,
loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst
de geheimen uit haar verleden
achterhalen om de toekomst van haar
wereld te kunnen beschermen.
Bulletin of the United States
Entomological Commission
Lockwood en Co
Het blinde licht
The Strange Mutations of the World's
Most Famous Automobile
Techniques for Collection and
Preservation
Een wetenschapper probeert het leven van zijn
dochtertje te redden hetgeen alleen mogelijk is door
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middel van het DNA van Christus.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is
voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het
natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie
staat voor een raadsel en weet niet waar ze hem
moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en
ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke tegenstander
had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen
op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst van
een enorme kever, en dan van honderden andere
insecten die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend
op spectaculaire manier de strijd aangaan.
Keverjongen is het eerste deel van een spannende
serie vol humor, echte vriendschap en superslimme
insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel veel
andere lezers.
Orfeo vertelt het verhaal van de gepensioneerde
avant-gardecomponist Peter Els, die zijn verleden in
moet duiken terwijl hij aan het heden probeert te
ontsnappen. In een hernieuwde poging muziek in de
meest onverwachte patronen te vinden (een project
waar hij al zijn leven lang aan werkt) heeft Els thuis
een laboratorium opgericht waar hij onderzoek doet
naar bacteriële DNA. Maar dit is Amerika, een paar
jaar na 9/11, en Homeland Security heeft hem in het
vizier gekregen.
Multispecies Storyworlds in Graphic Narratives
manifest van een eter
Beneficial and Other Insects, of the State of Missouri,
Made to the State Board of Agriculture, Pursuant to
an Appropriation for this Purpose from the
Leglisature of the State
First [-ninth] Annual Report on the Noxious,
Beneficial and Other Insects, of the State of Missouri
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Bibliography of the More Important Contributions to
American Economic Entomology: The more important
writings of Benjamin Dana Walsh and Charles
Valentine Riley. By Samuel Henshaw. 1889-1890
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