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Imagen de John Keats Julio Cortázar 1996 "En 1945 Cortazar dicta en la Universidad de Cuyo un curso sobre John Keats. A finales de este decenio, traduce las cartas del poeta ingles y de esos anos suponemos que data su decision de escribir ""una especie de dialogo, de paseo con Keats, donde el estuviera lo mas presente
posible""."
The Women who Knew Too Much Tania Modleski 2005 First published in 1988, The Women Who Knew Too Much remains a classic work in film theory and criticism. The book consists of a theoretical introduction and analyses of seven important films by Alfred Hitchcock, each of which provides a basis for an analysis of the female
spectator as well as of the male spectator. Modleski considers the emotional and psychic investments of men and women in female characters whose stories often undermine the mastery of the cinematic Master of Suspense. This new edition features a new chapter which considers the last 15 years of Hitchcock criticism as it relates to
the ideas in this landmark book.
Mannich Bases-Chemistry and Uses Maurilio Tramontini 1994-09-16 This book covers the remarkable development of the chemistry and applications of Mannich bases within the last 30 years. It provides an updated and comprehensive look at these compounds-compounds identified at the beginning of the century. Particular emphasis is
placed on the versatile chemistry of Mannich bases. Synthesis and reactions of Mannich bases are systematically treated in the first two chapters, which include a thorough review of the most recent advances on the topic. Chapters 3 and 4 are devoted to the macromolecular chemistry and the chemistry of natural compounds, two
emerging areas of application of the chemistry of Mannich bases. Chapter 5 deals with structure/property relationships that enable the production of tailor-made molecular structures suited to different practical applications. A survey of the main uses of individual Mannich bases according to the type of industrial branch is also reported.
A Theory of Harmony Ernst Levy 1985-01-01 In this introduction to natural-base music theory, Ernst Levy presents the essentials of a comprehensive, consistent theory of harmony developed from tone structure. A Theory of Harmony is a highly original explanation of the harmonic language of the last few centuries, showing the way
toward an understanding of diverse styles of music. Basic harmony texts exist, but none supply help to students seeking threads of logic in the field. In a text abundantly illustrated with musical examples, Levy makes clear the few principles that illuminate the natural forces in harmony. He shows that general principles can be successfully
extracted from the wealth of examples. This book actually provides a theory of harmony. One of the major musical minds of the twentieth century, Ernst Levy was born in Basel, Switzerland, in 1895. His musical career spanned more than seven decades, from his first public piano performance at age six. A naturalized U.S. citizen, he
lived here from 1941 to 1966, teaching at the New England Conservatory, the University of Chicago, Bennington College, the Massachusetts institute of Technology, and Brooklyn College. After his retirement, Levy returned to Switzerland where he continued to compose until his death in 1981. He was an enormously productive
composer, with hundreds of works to his credit including symphonies, string quartets, songs in English, French, and German, and music for solo instruments and small ensembles. His piano recordings, particularly of the last Beethoven sonatas and the Liszt sonata, have become collectors' items. He thought of himself as a successor to
Reimann, immediately, and Rameau, more remotely.
The Soul of Education Rachael Kessler 2000 Offers practical advice on how schools can create a place for spirituality in the classroom.
English-Russian, Russian-English Dictionary Kenneth Katzner 1994-12-07 Based on American rather than British English, this is among the first Russian dictionaries revised for the post-Soviet era. Includes new political terminology, new Russian institutions, new countries and republics and new city names. Contains 26,000 entries in the
English-Russian section and 40,000 words in the Russian-English section. Irregularities in Russian declensions and conjugations appear at the beginning of each entry.
De grote kattenslachting en andere episoden uit de culturele geschiedenis van Frankrijk Robert Choate Darnton 1986 Bundel essays waarin getracht wordt aan de hand van ogenschijnlijk alledaagse incidenten inzicht te krijgen in de denkwijzen en mentaliteit van het 18e-eeuwse Frankrijk.
The Night Lives on Walter Lord 1986 Combining meticulous research and dramatic narrative history, the author sheds new light on the sinking of the "Titanic," with new evidence and theories on, and revelations about, the disaster
De tirannie van verdienste Michael Sandel 2020-09-22 De grootste hedendaagse filosoof over waarom de populisten gelijk hebben ‘Als we de gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de tast onze weg te zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe komt het dat de betekenis van
succes en verdienste de afgelopen decennia zo sterk veranderd is, en wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen het gevoel hebben dat de elites op hen neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof Michael Sandel maakt de balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van ‘het volk’ tegen de elites terecht is.
Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen welzijn mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De tirannie van verdienste' is een belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan het hart gaat.
Punished by Rewards Alfie Kohn 1993 Kohn argues against the practice of offering people rewards in order to persuade them to get good grades, do good work, or behave in a certain manner, presenting evidence that shows the practice often has a negative effect, and discusses alternative methods of influencing behavior.
De GVR-filmeditie Roald Dahl 2016-03-09 'De GVR' won in 1984 een Zilveren Griffel. Een bestseller van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. The BFG werd al twee keer verfilmd, de laatste keer door Steven Spielberg. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je ereader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Sofie ligt ’s nachts in bed, maar slaap is wel het laatste waar ze aan denkt. Voor haar raam staat een reus zo hoog als een huis, die haar uit bed plukt en ontvoert! Maar Sofie heeft geluk. Deze Grote Vriendelijke Reus spreekt eigenaardig en gebruikt de
raarste woorden, maar is wel heel aardig. Wat hij Sofie echter vertelt over de andere reuzen is vreselijk. Sofie en de GVR bedenken een slim plan, waardoor alle kinderen weer veilig in hun bed kunnen liggen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met
een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk,
familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan
ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk
liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
40 Days of Decrease Alicia Britt Chole 2016-01-05 40 Days of Decrease guides readers through a study of Jesus uncommon and uncomfortable call to abandon the world s illusions, embrace His kingdom s reality, and journey cross-ward and beyond."
Extinction Journals Jeremy Robert Johnson 2006 "You can survive a nuclear blast. All you need is some luck, and maybe a customized business suit coated in cockroaches. It could work. At least that's what Dean believed before the bombs actually dropped and his suit led him to murder a very important man at the foot of a blackened
obelisk. Now D.C. is looking awfully empty. Life on Earth is pretty much coming to an end. All of which leaves Dean with a single question-"What now?" The answer to that question will take him on an uncanny voyage across a newly nuclear America where he must confront the problems associated with loneliness, radiation, love, and an
ever-evolving cockroach suit with a mind of its own. Dean's bizarre adventures mark the last chronicle of human existence, the final entries in our species' own..." --Publisher description.
Understanding Julio Cortázar Peter Standish 2001 The work of the twentieth-century Argentine writer Cortazar is analyzed by Standish (foreign languages and literature, East Carolina U., Greenville), who writes with the assurance of his long familiarity with the author's work. Of the eight chapters, the first is devoted to Cortazar's life, the
remainder to his writing, which is divided chronologically and by genre. Cortazar's own writing on literature and his controversial political identity each merit separate chapters. c. Book News Inc.
Waarom we altijd tijd te kort komen Dan Ariely 2010-04-28 Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel geneigd te liegen, ook als het atheïsten zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter tegen hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de pilletjes identiek. Als we érgens op kunnen rekenen,
dan is het wel op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En dus maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment laat zien. Waarom we altijd tijd te kort komen toont
met verrassende voorbeelden en onderzoeken aan hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor iedereen bruikbaar te maken
Thor Wayne Smith 1992 Taking his role as the protector of his human family, whom he calls "the Pack," German shepherd Thor finds his loyalties tested when the Pack's Uncle Ted--a werewolf--arrives for a visit.
Acts of War Richard Holmes 1986 Uses interviews and historical accounts to analyze the combat experience, discusses the impact of fear, fatigue, and danger on soldiers, and examines our fascination with war
Why People Die by Suicide Thomas E. Joiner 2005 Drawing on extensive clinical and epidemiological evidence, as well as personal experience, Thomas Joiner provides the most coherent and persuasive explanation ever given of why and how people overcome life's strongest instinct, self-preservation. He tests his theory against diverse
facts about suicide rates among men and women; white and African-American men; anorexics, athletes, prostitutes, and physicians; members of cults, sports fans, and citizens of nations in crisis.
Superfreakonomics Steven D. Levitt 2011-07-19 Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw
onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door
economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis
maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische
strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op
te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij
voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Passport Photos Amitava Kumar 2000 ""Passport Photos" is a radiant text. It connects its own ironic lyricism with an acute awareness of historical context, and is a moving document of the questions posed by symbolic migration."--Sara Suleri Goodyear, author of "Meatless Days" "Amitava Kumar brings his talents as a photographer,
poet, scriptwriter, and journalist to the job of critical commentary, refusing to partition and delegate these skills to separate provinces of his intellectual life. The result is an ethical voice and a technical style that often defies our expectations of the critical commentator. I find that voice and style immensely appealing, no more so than in the
multi-genre documentary work of "Passport Photos." This is not a heavy-handed screed on the conditions of immigrants. It is a sensuous guide to the common contradictions and experiences faced by immigrants to the U.S., whether they are coming from the underside of the international division of labor or from well-heeled and
credentialed birthrights. An undeniably original contribution to several academic and journalistic fields, "Passport Photos" will, I expect, be a widely-acclaimed publication and much cited as a fresh paradigm-shaker."--Andrew Ross, author of "The Celebration Chronicles" "An important, timely, and unique book that seems to have multiple
lines of descent--as if postcolonial theory were cross-pollinated with poetry, photojournalism, and memoir all at once."--Michael Berube, author of "Life As We Know It: A Father, a Family, and an Exceptional Child" "Amitava Kumar is the most grounded of the postcolonial writers today. "Passport Photos" is a brilliant illustration of his skills.
A must read for anybody interested in immigration, transnational identities, and globalization."--Manthia Diawara, author of "In Search of Africa" ""Passport Photos" is a meditation on the modalities of the immigrant: on language as law and record of living immigrant dailiness; on place as a world one loses that gives rise to identity and
belonging; on knowledge as the possession of some and not others, as what the immigrant can be but cannot have." Lisa Lowe, author of "Immigrant Acts"
Ballenas Gabriel Wolfson 2004
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Jews of the Amazon Ariel Segal Freilich 1999 A fascinating study of a Jewish community in one of the world’s most isolated places: the heart of the Peruvian Amazon.
De weg Cormac McCarthy 2015-10-28 ‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’ – Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende
vuurzee over het land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de
dunne scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
Violin Virtuosos Henry Roth 1997 The singing tone and wide range of the violin have made it the archetypal musical instrument, and in Violin Virtuosos, violinist and music critic Henry Roth has created a work of rare insight into this singular and beloved instrument.
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende
effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen
tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel

veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
A Discipline for Software Engineering Watts S. Humphrey 1995 This new work from Watts Humphrey, author of the influential book, Managing the Software Process, broadens his orderly view of software process management, and lays the foundation for a disciplined approach to software engineering. In his earlier book, the author
developed concrete methods for managing software development and maintenance. These methods, now commonly practiced in industry, provide programmers and managers with specific steps they can take to evaluate and improve their software capabilities. In this new book, Humphrey scales those methods down to a personal level,
helping software engineers develop the skills and habits needed to plan, track, and analyze large, complex projects. Humphrey and others have used material from this book to train professionals and students around the world in a projects-oriented software engineering course. First establishing the need for discipline in software
engineering, and the benefits to practitioners of learning how to manage their personal software process, Humphrey then develops a model that they can use to monitor, test, and improve their work. Examples drawn from industry enhance the practical focus of the book, while project exercises give readers the opportunity to practice
software process management as they learn it. Features: presents concepts and methods for a disciplined software engineering process; scales down industrial practices for planning, tracking, analysis, and defect management to fit the needs of small-scale program development; and shows how small project disciplines provide a solid
base for larger projects.
The Bronze Bow Elizabeth George Speare 1961 A boy learns acceptance and love as his hate for the Romans, who killed his parents, dissolves.
Robert Smithson and the American Landscape Ron Graziani 2004-04-05 Publisher Description
Rapport van de Club van Rome Dennis L. Meadows 1972
Pest Management in Museums, Archives and Historic Houses David Pinniger 2001 A working guide to help people recognise insect, rodent and bird pests and take practical steps to prevent and control damage to collections.
Data Structures & Algorithm Analysis in C++ Mark Allen Weiss 1999 In this text, readers are able to look at specific problems and see how careful implementations can reduce the time constraint for large amounts of data from several years to less than a second. Class templates are used to describe generic data structures and first-class
versions of vector and string classes are used. Included is an appendix on a Standard Template Library (STL). This text is for readers who want to learn good programming and algorithm analysis skills simultaneously so that they can develop such programs with the maximum amount of efficiency. Readers should have some knowledge
of intermediate programming, including topics as object-based programming and recursion, and some background in discrete math.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is
lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
The Memory of All that Betsy Blair 2003 The Academy Award-nominated actress and wife of Gene Kelly traces her life from her experiences as a teenage dancer in the 1930s, to a child bride of a Hollywood star, to an accomplished actress in Europe, describing her mentorship and marriage to Kelly, her New York education, her rejection
of Hollywood fashions, and her status as a blacklisted actress. 25,000 first printing.
Aircraft Dynamic Stability and Response A. W. Babister 1980
This Sex which is Not One Luce Irigaray 1985 In eleven acute and widely ranging essays, Irigaray reconsiders the question of female sexuality in a variety of contexts that are relevant to current discussion of feminist theory and practice.
De Túpac Amaru a Gamarra Charles F. Walker 1999
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