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As this First Encyclopedia Of The Human Body Usborne First Encyclopedias, it ends up swine one of the favored
books First Encyclopedia Of The Human Body Usborne First Encyclopedias collections that we have. This is why
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De verzegelde brief Emma Donoghue 2012-11-08 Admiraal Harry Codrington heeft een ongelukkig huwelijk. Zeven
jaar leven hij en zijn vrouw Helen in aparte slaapkamers tijdens zijn dienstjaren op Malta. Het enige dat hij en Helen
gemeenschappelijk hebben zijn hun twee kinderen. Na terugkeer in het victoriaanse Londen droomt de admiraal
van een nieuwe oorlog. Helen hernieuwt de vriendschap met Fido Faithfull, een uitgeefster die ervoor pleit dat
vrouwen mogen werken. Wanneer Codrington zijn vrouw beschuldigt van overspel en een echtscheiding aanvraagt
breekt de hel los. De verzegelde brief is een literaire rollercoaster over huwelijk, vriendschap, ouderschap, werk en
de wet, kortom over alles wat 'heilig' was en nog steeds is. Emma Donoghue heeft met deze roman, gebaseerd op
een werkelijk bestaande rechtszaak, opnieuw een monument opgericht voor vrouwen. Emma Donoghue (Dublin
1969) brak internationaal door met haar roman Kamer, die zowel op de shortlist van de Man Booker Prize als de
Orange Prize stond. 'Heerlijk om te lezen.' - The Times 'Een pageturner vol seks, passie en intriges.' - Daily Mail
Over Kamer: 'Hartverscheurend en beklemmend.' - NRC Handelsblad
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële
memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is
naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de
jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen
van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste AfroAmerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap
toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met
zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de
internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte
Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat,
schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt
na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op
het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan
president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door
de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste
niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten,
eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat
binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit
fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven
is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke
dag weer.
My First Encyclopedia Usborne Publishing, Limited 2020-11-10 A great introduction for young children to everpopular topics, with charming pictures and simple text perfect for reading and talking about with young children.

Topics covered include Our World, Space, Science, My Body, Animals, Dinosaurs and Long Ago. Divided into
sections by topic, and fully indexed. Charming original artwork by artists including Lee Cosgrove and Tony Neal.
Part of the engaging 'My First Book' series.
Kronieken van de Onderwereld: Deel 5 Stad van Verloren Zielen Cassandra Clare 2013-11-01 Clary ontdekt dat
Lilith er op magische wijze voor heeft gezorgd dat Jace samenspant met de boosaardige Sebastian en dat hij nu
een dienaar van het kwaad is. Jace en Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de
een te vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten Jace te redden, samen met haar
goede vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet ze niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace'
ziel...
Key Concepts in Primary Science Vivian Cooke 2016-03-03 This is essential reading for all primary science trainee
and beginning teachers who want to strengthen their science subject knowledge. Each chapter tackles a major
theme of the new national curriculum and breaks it down into key concepts. For each concept there is a detailed
audit to help readers identify their current levels of knowledge and understanding along with areas for development.
This is followed by concise definitions, key terminology, detailed examples and ‘in practice’ ideas to clearly relate
theory to classroom practice. Finally, readers are invited to re-check their understanding and assess their level of
competence at the end of each section. The text enables teachers to feel secure in their subject knowledge and
confident about effectively conveying that information to their pupils through appropriate subject-specific pedagogy.
De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery 2009-05 Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in
kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Het eindeloze strand Jenny Colgan 2019-01-08 Het eindeloze strand van Jenny Colgan is een echte feelgoodroman
vol humor en het vervolg op Café Zon & Zee. Welkom op Mure, een klein eiland voor de kust van Schotland, vol
eindeloos lege stranden en schitterende natuur. Hier runt Flora haar Café Zon & Zee aan de kade bij de haven. Het
is een geliefde plek voor toeristen (heerlijk eten) en bewoners (de laatste nieuwtjes). Maar Flora maakt zich zorgen.
Haar vriend Joel is geweldig, maar hij gedraagt zich opeens afstandelijk, en niet alleen omdat hij regelmatig in New
York is voor zijn werk. Waar zit hij met zijn gedachten? Flora’s beste vriendin Lorna is in stilte verliefd op de lokale
huisarts, Saif, die gevlucht is uit Syrië. Schokkend nieuws zal zijn leven – en dat van Lorna – veranderen. Koude
winteravonden gaan langzaam over in lange zomerdagen. Vinden Flora en Joel hun geluk terug?
Mijn vriend Crenshaw Katherine Applegate 2017-04-05 Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals
twee-plus-twee-is-vier. Maar dan duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwart-witte kat. Hij is enorm groot en kan
praten. Hij houdt van surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan hem zien... Crenshaw was vroeger
Jacksons denkbeeldige vriend. Waarom is hij plotseling terug? Jackson heeft wel andere dingen aan zijn hoofd...
Dat zijn ouders geldproblemen hebben en ze misschien hun huis kwijtraken, bijvoorbeeld. Maar Crenshaw laat zich
niet zomaar wegsturen.
My First Encyclopedia: Priddy Learning Priddy Books 2022-03-29 Explore our wonderful world in this big book full of
exciting information, fascinating photographs and colourful illustrations.
The Well-Trained Mind: A Guide to Classical Education at Home (Third Edition) Susan Wise Bauer 2009-05-04 "If
you're a parent who has decided to educate your children yourself, this book is the first you should
buy."—?Washington Times The Well-Trained Mind will instruct you, step by step, on how to give your child an
academically rigorous, comprehensive education from preschool through high school—one that will train him or her
to read, to think, to ?understand?, to be well-rounded and curious about learning. Veteran home educators Jessie
Wise and Susan Wise Bauer outline the classical pattern of education called the trivium, which organizes learning
around the maturing capacity of the child's mind and comprises three stages: the elementary school "grammar
stage," the middle school "logic stage," and the high school "rhetoric stage." Using this theory as your model, you'll
be able to instruct your child in all levels of reading, writing, history, geography, mathematics, science, foreign
languages, rhetoric, logic, art, and music, regardless of your own aptitude in those subjects. This newly revised
edition contains completely updated ordering information for all curricula and books, new and expanded curricula
recommendations, new material on using computers and distance-learning resources, answers to common
questions about home education, information about educational support groups, and advice on practical matters
such as working with your local school board, preparing a high school transcript, and applying to colleges.
Over de werking van de kurketrekker en andere machines David Macaulay 1994 Uitleg met hulp van grote
tekeningen.
Vlinders in november Audur Ava Ólafsdóttir 2015-02-26 In een donkere novembermaand wordt de vertelster van dit
verhaal door haar man verlaten, vraagt haar beste vriendin haar voor haar zoontje van vier te zorgen omdat zijzelf
moet worden opgenomen in het ziekenhuis, en wint ze in een loterij een zomerhuis. Ze besluit om samen met haar
protegé Tumi op reis te gaan door het barre IJsland, op zoek naar een mooie plek voor haar nog te bouwen
zomerhuis. Tumi is bijna doof en zeer slechtziend, en leeft door deze ingrijpende lichamelijke beperkingen in zijn
eigen wereld. Met Vlinders in november laat Ólafsdóttir zien welke absurde en dramatische wendingen het leven
kan nemen, en ze beschrijft op zowel ontroerende als geestige wijze een bijzondere en steeds intenser wordende
relatie. Tegelijk is deze road trip voor de vertelster een persoonlijke zoektocht, waarin ze wordt geconfronteerd met

haar ambivalente gevoelens jegens het moederschap.
A Day Trip Inside the Human Body Claire Throp 2015-05-07 Books in the Fantasy Field Trips series take the reader
on field trips to the most unlikely of destinations! In this book, turn on the enshrinkifier as we prepare to shrink in
size and take a tour of the human body. Our 'tour' includes visits to all the main vital organs, as well as taking a look
at bones, blood, and muscles along the way!
De kronieken van Narnia Clive Staples Lewis 2006 Omnibus met alle zeven delen van de klassieke Engelse
fantasysaga (1950-1956). Vanaf ca. 10 jaar.
Day Trip Inside the Human Body Claire Throp 2014-05-08 Books in the Fantasy Field Trips series take the reader
on field trips to the most unlikely of destinations! In this book, turn on the enshrinkifier as we prepare to shrink in
size and take a tour of the human body. Our 'tour' includes visits to all the main vital organs, as well as taking a look
at bones, blood, and muscles along the way!
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten
te ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen
omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en
mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
The Usborne Internet-Linked Children's Encyclopedia Felicity Brooks 2003 Provides information on the planet
Earth, plants and animals, the human body, world history, elements of cultures throughout the world, science,
inventions, and ouher space.
De waanzinnige wereld van Tom Groot Liz Pichon 2015-12-22 Fans van 'Het leven van een loser' zullen de
hilarische avonturen van Tom Groot zeker waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot
striptekenaar, een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn tweemansband) en een
meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er nog wel de humor van in, maar zijn zus Delia drijft hij
tot waanzin. Zijn lezers zullen echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn. De boeken van Tom Groot staan
vol met de bekende krabbels, tekeningen en doedels. In een vergelijking van Tom Groot met Kinneys 'Het leven
van een loser' bestempelde NRC Handelsblad Pichons boek als 'net iets beter gelukt' - een oordeel waar Tom
Groot zich helemaal in kan vinden!
Ik ben Eleanor Oliphant Gail Honeyman 2017-06-08 Eleanor Oliphant heeft haar leven vrij goed onder controle. Ze
draagt elke dag dezelfde kleren, eet elke dag dezelfde maaltijd, en koopt elk weekend twee flessen wodka. Met
Eleanor Oliphant gaat eigenlijk alles goed. Haar zorgvuldig gestructureerde leven loopt op rolletjes en ze mist niks.
Of althans, soms (best wel vaak eigenlijk) is ze eenzaam en zou ze gelukkig willen zijn. Als Eleanor op een dag
samen met een collega een oudere man helpt die gevallen is, verandert haar hele leven onverwachts. De muren die
haar al zo lang beschermen verdwijnen als sneeuw voor de zon, en ze zal voor het eerst de confrontatie met haar
angsten en twijfels aan moeten gaan. Want Eleanor Oliphant weet misschien wel hoe ze moet functioneren, maar
ze heeft geen idee hoe ze moet leven.
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van
Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar
moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven
domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil
zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel
houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te
bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een
manier om haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van
een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een
wonderschoon geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de
meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Planning for Learning through All About Me Rachel Sparks Linfield 2012-08-02 This book takes you through six
weeks of activities on the theme of all about me. Each activity is linked to a specific Early Learning Goal, and the
book contains a skills overview so that practitioners can keep track of which areas of learning and development they
are promoting. This book also includes a photocopiable page to give to parents with ideas for them to get involved
with their children's topic, as well as ideas for bringing the six weeks of learning together. Games and activities
relate to every part of the body - from fingers to toes! Includes ideas for a 'healthy eating week' plus unusual
variations on traditional games to tie in with the topic.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2006
The Heart of Wisdom Teaching Approach Robin Sampson 2005-04 Details the Bible-based homeschool teaching
approach for parents, and discusses Christian education, learning styles, unit studies, bible study, and more.
The Usborne Internet-linked First Atlas Elizabeth Dalby 2004 Simple text, maps, and photographs along with
recommended websites introduce young readers to the world.
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp.
Vanaf ca. 10 jaar.
Het verhaal van 101 uitvindingen

Anna Claybourne 2008
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het
vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door
Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren van deze
tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest
spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind
in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste
filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal
worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat
is maar de helft van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen
succes was ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en
kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor hadden
gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over
wilskracht, over wat je voor elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark
Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal zo opschreef dat
het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk
kennen van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld
niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal
levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te
bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren
kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere
groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen
op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
Het verhaal van de westerse wetenschap Susan Wise Bauer 2015-11-28 ‘Het verhaal van de wetenschap’ is een
leeswijzer die tekst en uitleg biedt bij de belangrijkste, oorspronkelijke teksten die ons denken over de wereld, de
kosmos en de mens hebben vormgegeven en veranderd. In 28 beknopte hoofdstukken neemt topauteur Susan
Wise Bauer de lezer mee van de vroegste wetenschappelijke teksten van Hippocrates, Plato en Aristoteles tot aan
twintigste-eeuwse klassiekers in het domein van geologie, biologie en kosmologie, met onder andere verwijzingen
naar de werken van Einstein, Schrödinger en Dawkins. De hoofdstukken zijn los te lezen of in chronologische
volgorde. In elk hoofdstuk wordt aan de hand van een of meer klassieke wetenschappelijke werken het leven en
onderzoek van verschillende wetenschappers uitgebreid toegelicht. In de eerste twee delen van het boek richt
Susan Wise Bauer zich op het ontstaan van de wetenschap en op de ontwikkelingsgeschiedenis van de
wetenschappelijke methode. In de drie slotdelen van Het verhaal van de wetenschap komt de ontwikkeling aan bod
van de aardwetenschappen, de biologie en evolutieleer, en de kosmologie (inclusief relativiteitstheorie,
kwantumfysica en chaostheorie). Dit boek werpt een helder licht op het verhaal van wetenschap en
wetenschapsgeschiedenis in al zijn facetten, uiteenlopend van de bronteksten en het menselijk streven naar
essentiële kennis tot de zeer persoonlijke, soms gebrekkige, maar vaak ook briljante pogingen van wetenschappers
om onze wereld te doorgronden.
Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne
vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te
zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere echtscheiding en een
hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar
zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept
ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en
lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
Janice VanCleave's Great Science Project Ideas from Real Kids Janice VanCleave 2007-01-22 There's plenty for
you to choose from in this collection of forty terrific science project ideas from real kids, chosen by well-known
children's science writer Janice VanCleave. Developing your own science project requires planning, research, and
lots of hard work. This book saves you time and effort by showing you how to develop your project from start to
finish and offering useful design and presentation techniques. Projects are in an easy-to-follow format, use easy-tofind materials, and include dozens illustrations and diagrams that show you what kinds of charts and graphs to
include in your science project and how to set up your project display. You’ll also find clear scientific explanations,
tips for developing your own unique science project, and 100 additional ideas for science projects in all science
categories.
Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg 2011-02-11 De onthullingen van WikiLeaks houden de wereld in spanning.
Maar wie steekt er achter de organisatie, die de invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke
Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in het zenuwcentrum van WikiLeaks en welke explosieve
documenten liggen er nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het hart van WikiLeaks. Hij heeft
het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser is
wereldwijd bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate omstreden oprichter het beste

inzicht in het klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in de herfst
van 2010 uit het project terugtrokken, is Julian Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside
WikiLeaks is een boeiend geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het vertelt het verhaal van
WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft: van binnenuit.
Children's Books in Print, 2007 2006
First Encyclopedia of the Human Body Fiona Chandler 2011-06-01 Amazing photographs and illustrations with lively
text to explain the amazing human body.
Nonfiction Reading Power Adrienne Gear 2008 How can you help students find meaning in informational texts and
become independent strategic readers and thinkers? Nonfiction Reading Power gives teachers a wealth of effective
strategies for helping students think while they read material in all subject areas. Using the best children's books to
motivate students, Adrienne Gear shows teachers how help students zoom-in, question and infer; find the main
idea, make connections, and transform what's on the printed page. Key introductory concept lessons for each of the
five reading powers provide valuable insight into the purpose of each strategy. The book also explores the particular
features of nonfiction and offers lists of key books organized around strategies and subject areas.
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03 Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze
neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag verandert
hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van
zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je dromen
over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en
nieuw leven op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij
de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend.
Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en patiënt van een
begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
De aanklacht John Grisham 2015-06-01 Krane Chemical dumpt jarenlang chemisch afval in de bossen rond het
plaatsje Bowmore. De gevolgen zijn desastreus. De dodelijke stoffen komen in het drinkwater terecht en tientallen
inwoners overlijden. Niemand heeft Krane Chemical ooit durven aanpakken, maar dan sleept Jeanette Baker het
bedrijf voor de rechter.
BFF's voor even Rachel Renée Russell 2017-08-25 Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en
de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit
bestandsformaat kan weergeven. BFF’s voor even is het elfde deel in de succesvolle meidenserie Dagboek van
een muts, geschreven door Rachel Renée Russell. Met in de hoofdrol Nikki Maxwell, blunderkoningin. Nikki mag
meedoen aan een schooluitwisseling. Cool, toch? Nou, niet helemaal. Want wie zit er sinds kort op de school waar
Nikki een week naartoe gaat? Precies! Aartsvijand MACKENZIE! Nikki kan wel janken. Zal MacKenzie haar de
ellendigste week EVER bezorgen of gedraagt ze zich voor één keer? Reacties op Dagboek van een muts: 'Een
aanrader voor alle meiden' - CooleSuggesties.nl 'Alleen al van de tekeningen word je gigavrolijk.' - Tina 'Een schot
in de roos voor tieners!' - The Bookseller
Usborne First Encyclopedia of the Human Body Fiona Chandler 2004 Presents information about the different parts
and functions of the human body, with Internet links for further information.
Sterrenregen Colleen Hoover 2014-09-18 Sterrenregen van Colleen Hoover: Holders kant van het verhaal. Dean
Holder heeft twee mensen ontzettend in de steek gelaten: zijn zus, Lesslie, en zijn vroegere buurmeisje, Hope. Er
flakkert voor het eerst in tijden weer iets van hoop in hem op als hij bij de supermarkt een meisje tegenkomt dat
sprekend lijkt op het buurmeisje dat hij jaren geleden voor het laatst heeft gezien. Maar ze stelt zich voor als Sky.
En hoe hij ook zijn best doet, ze lijkt zich hem of hun verleden niet te herinneren. Is dit wel de echte Hope? Op een
gegeven moment wordt hij zo verliefd op haar dat hij niet meer weet of hij dat nou wil of niet. De Amerikaanse new
adult-auteur Colleen Hoover maakte een klapper met Sterrenhemel, het verhaal van Sky. In Sterrenregen geeft ze
het woord aan de mannelijke hoofdpersoon: Dean Holder, de jongen op wie talloze meisje hopeloos verliefd zijn
geworden. Ik ben nog nooit zó verrast door een boek. Chicklit.nl over Sterrenhemel
A Guide to Children's Reference Books and Multimedia Material Susan Hancock 2018-10-26 First published in 1998
, A Guide to Children’s Reference Books and Multi Material provides essential information on over 250 children’s
reference products for parents, teachers and librarians wishing to purchase the best books and multimedia material
in the late 90’s.
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