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Black Children/white Children Zena Smith Blau 1981 The basic object of this book
is to identify the social processes that influence the development of intellectual
competence in black children and white children in order to account for their
difference in measured ability in the early years of schooling. The results of my
study provide strong evidence that the sources of these differences are social, not
genetic, in origin.
De vertrapten / druk 1 Evelio Rosero 2009-04 Een bejaarde oud-onderwijzer
vertelt over het leven in zijn dorpje, midden tussen het geweld van het al meer dan
dertig jaar door een burgeroorlog geteisterde Colombia.
De knappe kunstjes van Diederik Dolfijn Nathaniel Benchley 1972 Ondanks de
waarschuwing van zijn moeder waagt een dolfijntje zich in de buurt van een schip,
waar hij gevangen wordt genomen, doch hij weet zich te te bevrijden. Aardige
voorlees-stof voor kleuters; voor iets ouderen geschikte leesoefenstof.
Roodkapje Jacob Ludwig Carl Grimm 187?
The Wall Street Journal

1992
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit
van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit
de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film.
Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
The Best in Children's Books University of Chicago. Center for Children's Books
1986-08 Provides an annotated list of fourteen hundred of the best children's

books published between 1979 and 1984
Rupsje Nooitgenoeg Babyboek Eric Carle 2010
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean
Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
Interstellar Pig William Sleator 1986 A teenager becomes interested in a strange
board game called "Interstellar Pig," the obsession of his new and unusual
neighbors, and he soon stumbles into a nightmare when he discovers that the
game is real.
Moscow Yankee Myra Page 1995 The Depression era closing of a Ford plant
sends Andy and two companions to Moscow to find work in a Soviet automotive
plant, where he meets Natasha, an exemplar of the "new Soviet woman." Based
on Myra Page's own experiences in Moscow during the first Five-Year Plan,
Natasha is a portrait of women's contradictory social position in the early periods of
socialist construction. At the core of this novel is a firsthand look at the developing
forces and changing relations of production forces that bring about the conversion
of Andy into a "Moscow Yankee." While revealing the political and economic
policies that would inevitably lead to the demise of Soviet-style socialism, Moscow
Yankee refutes the notion that egalitarian societies cannot succeed because they
fail to take into account the individualism and greed of "human nature." Barbara

Foley's introduction analyzes the Soviet Socialist construction in Page's novel and
the politics of the novelistic form in relation to Moscow Yankee. Originally
published in 1935 "A picture of Americans lured to Moscow by hope in the 'great
experiment, ' and of others driven there by the depression, and of still others
attracted by the simple desire to get good engineering jobs, Moscow Yankee; has
a decided value . . . a sense of life, stirring in the chaos of destruction and
reconstruction." -- The New York Times Book Review
The Transformation of the Laity in Bergamo, 1265-c. 1400 Roisin Cossar 2006
This book examines the tension between social mores and religious activities
among the laity in the Italian diocese of Bergamo during the later Middle Ages
(1265-c.1400). Comparing the religious activities of lay men and women, both rich
and poor, across a range of pious and ecclesiastical institutions, including
confraternities, hospitals, parishes and the diocese, Roisin Cossar shows how the
laity's access to these institutions increasingly came to depend on their gender and
social status during the fourteenth century. At the same time, she argues that all
lay people, regardless of gender and social status, viewed themselves as equal
members of a lay ordo. The book thus illuminates the complexity of late medieval
religious culture, as it simultaneously reflected and challenged secular social

values.
Dribbel naar het strand / druk 7 Eric Hill 2014-03-26 De jonge hond Dribbel mag
voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het strand, waar hij van alles
beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
The Dreaming Jewels Theodore Sturgeon 1978 When Horty Bluett was adopted
he arrived clinging to a beat-up doll with eyes that seemed to glow. Little Horty
came to call his doll Junky, and he felt lost without him. Because Horty knows he is
different -- not like other boys. And he knows that his adoptive parents hate him for
it. So he runs away from loneliness, fear, and persecution to a carnival where he
feels safe among the freaks with Junky. But for Horty, safety is impossible. For
there is a man who knows just what makes Horty and Junky different, and he will
stop at nothing to control it. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf
van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse
bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Theodore Sturgeon Lucy Menger 1981 A brief profile of the science fiction writer

accompanies a detailed consideration of his novels and short stories
Een anonieme vrouw Greer Hendricks 2019-06-28 Een anonieme vrouw van
Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend spannende thriller over een
gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. Een
anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend
spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit
schrijversduo De vrouw na mij. De 28-jarige Jessica Farris worstelt om de eindjes
aan elkaar te knopen. Wanneer ze een oproep voor deelnemers voor een
psychologisch experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing voor haar
problemen. Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te beantwoorden,
waarna ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is minder waar... De
vragen worden al snel opdringerig en de therapeut, de mysterieuze Dr. Shields,
geeft haar opdrachten waarbij ze dicteert welke kleding Jess aan moet en hoe ze
zich moet gedragen. Het duurt niet lang voordat Jess het verschil niet meer kan
zien tussen wat echt is in haar leven en wat een manipulatief experiment is... Wie
kan ze nog vertrouwen? Een anonieme vrouw is een meesterlijke psychologische
thriller die je niet weg kan leggen!
Woman between inhaling and exhaling Dana Kyndrová 2002 Essay by Jaroslav

Bocek.
Library Literature 1934 "An index to library and information science".
Sunshine Sketches of a Little Town Stephen Leacock 1986 Sunshine Sketches of
a Little Town is a sequence of stories by Stephen Leacock, first published in 1912.
It is generally considered to be one of the most enduring classics of Canadian
humorous literature. The fictional setting for these stories is Mariposa, a small town
on the shore of Lake Wissanotti. Although drawn from his experiences in Orillia,
Ontario, Leacock notes: "Mariposa is not a real town. On the contrary, it is about
seventy or eighty of them. You may find them all the way from Lake Superior to the
sea, with the same square streets and the same maple trees and the same
churches and hotels." This work has remained popular for its universal appeal.
Many of the characters, though modelled on townspeople of Orillia, are small town
archetypes. Their shortcomings and weaknesses are presented in a humorous but
affectionate way. Often, the narrator exaggerates the importance of the events in
Mariposa compared to the rest of the world. For example, when there is a countrywide election, "the town of Mariposa, was, of course, the storm centre and focus
point of the whole turmoil." The story of the steamboat Mariposa Belle sinking in
Lake Wissanotti is one of the best-loved in the set. The apparent magnitude of this
accident is lessened somewhat when it is revealed that the depth of the water is

less than six feet. Men from the town come to the rescue in an un-seaworthy
lifeboat which sinks beneath them just as they are pulled onto the steamer, and the
narrator earnestly remarks that this was "one of the smartest pieces of rescue work
ever seen on the lake."
Bidden met de psalmen 1995 Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking
met het Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945).
Dribbels eerste kerstfeest Eric Hill 1984 Een hondje helpt zijn moeder met de
voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op kerstochtend zijn cadeautjes uit.
Beweegbaar prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 2 jaar.
The Short Novels of Martha Gellhorn Martha Gellhorn 1991
Een broze waarheid John Le Carre 2013-04-23 Op de Rots van Gibraltar wordt in
het diepste geheim een antiterrorisme-operatie met de codenaam Wildlife
voorbereid. Het doel is om een belangrijke jihadistische wapenhandelaar op te
pakken. Het plan wordt gesmeed door een ambitieuze minister van Buitenlandse
Zaken en een bevriende privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de
secretaris van de minister, Toby Bell, er niet bij betrokken is. Toby vermoedt een
rampzalige samenzwering en probeert deze te verijdelen, maar hij wordt prompt
overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar later zorgt een boodschap uit het
dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit Probyn, destijds betrokken bij

Wildlife, en dan moet Toby kiezen tussen zijn geweten en zijn trouw aan de Dienst.
`John le Carré behoort tot de allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post,
Algemeen Dagblad `Een nieuwe John le Carré is een literaire gebeurtenis van
wereldformaat. de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931 en studeerde aan
de universiteiten van Bern en Oxford. Tijdens de Koude Oorlog werkte hij enige tijd
bij de Britse Inlichtingendienst. Le Carré werd wereldberoemd met zijn
spionagethriller Spion aan de muur (1963). Dat succes bevestigde hij met onder
meer De lokvogel, De kleermaker van Panama, De toegewijde tuinier, Absolute
vrienden en Ons soort verrader. Aangeschoten wild wordt verfilmd door Anton
Corbijn.
Survival of the Fittest Jonathan Kellerman 1997 Psychologist Alex Delaware joins
forces with LAPD detective Milo Sturgis and Israeli inspector Daniel Sharavi to
solve a series of killings in which the victims--including the Israeli consul's teenage
daughter--are linked only by the fact that each had a disability. 400,000 first
printing.
The Dialect of Gorno Kalenik Peter M. Hill 1991
We hebben geen idee?! Jorge Cham 2017-05-09 Wat we nog niet weten van het
universum In We hebben geen idee?! behandelen Whiteson en Cham op
humoristische wijze alle grote wetenschappelijke vragen waarvan je zou

verwachten dat we ze nu onderhand wel beantwoord hebben, maar waar we
eigenlijk niets vanaf weten. Ze leggen uit wat de grootste ‘unknowns’ in het
universum zijn, waarom deze zaken nog steeds een raadsel zijn en wat er op dit
moment aan wordt gedaan om ze op te lossen. Denk hierbij aan vragen als: Waar
bestaat 95% van het universum uit? Wat is tijd? Waarom heeft tijd slechts één
richting? Aan het einde van het boek wordt duidelijk hoe bijzonder het is dat de
mens überhaupt enig idee heeft hoe het universum werkt. Het belangrijkste punt is
echter dat je niet depressief moet worden van wat we niet weten, maar dat je
enthousiast moet worden van waar we in de toekomst nog achter kunnen komen.
Bovendien heeft alles een positieve kant: na het lezen van dit boek weet je
tenminste waaróm we geen idee hebben.
Don't give a fuck Sarah Knight 2016-04-23 Don’t Give a Fuck gaat over het
terugwinnen van de kwaliteit van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te
gebruiken tweestappenmethode om je eigen tijd terug te claimen. Niet meer als
een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen ter wille te zijn. Er zijn genoeg
dingen in je leven waar je je wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd
voor als je de dingen waar je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten schieten. Ruim
na je huis met Marie Kondo nu je hoofd op met Sarah Knight. En dat zonder

excuses: #geensorry.
Spy Hook Len Deighton 1988 What Bernard Sampson, protagonist of BERLIN
GAME, MEXICO SET, and LONDON MATCH, is about to know may hurt him.
When word gets to London Central that a cache of millions of pounds has
disappeared inside the Service, Samson is determined to learn the truth. But not
even that discovery will help if the Department itself wants his blood.... "From the
Paperback edition.
Wij Duitsers Alexander Starritt 2021-01-26 Wij Duitsers van Alexander Starritt is
een indringende oorlogsroman gezien vanuit het oogpunt van een jonge,
dienstplichtige Duitse student. Voor de lezers van Antony Beevor en William Boyd.
Wij Duitsers van Alexander Starritt is een indringende oorlogsroman vanuit het
perspectief van een jonge, dienstplichtige Duitse student. Wanneer de jonge Schot
Callum zijn Duitse opa vraagt hoe het was om aan de foute kant gevochten te
hebben, wordt zijn vraag in eerste instantie beantwoord met stille irritatie. Maar na
diens dood vindt Callum een lange brief, aan hem gericht. Die brief is dit boek,
waarin Callums grootvader vertelt over de laatste dagen aan het oostfront – waarin
hij niet alleen weet dat Duitsland de oorlog aan het verliezen is, maar ook dat dat
terecht is. Hij schrijft over zijn leven te midden van verschrikkingen en chaos én
over de enorme moed die hij om zich heen zag. Hij stelt zichzelf de vraag in wellke

mate hij verantwoordelijk is voor de situatie waarin hij verkeerde. Terwijl hij een
antwoord op deze vraag probeert te vinden, vertelt Callum wat voor man zijn opa
geworden is in de zeventig jaar na de oorlog. Wij Duitsers is een intens menselijke
roman die vragen stelt over schuld, schaamte en verantwoordelijkheid – vragen
die tot op de dag van vandaag relevant zijn. 'Wij Duitsers is confronterend omdat
het vooral toont hoe ingrijpend de morele worstelingen zijn van zovelen die
ongewild werden meegesleurd in een waanzinnige oorlogsmachine' - De
Standaard (vier sterren) 'Een voltreffer. Levensecht. Een indringende roman over
schuld, individueel en collectief.' – Sunday Times 'Een gewaagde en schokkende
roman, waarbij Starritt in de huid kruipt van een van de afschuwelijkste archetypes
van de 20e eeuw – een Nazi-soldaat – waarin hij niet alleen gezien wordt als
dader, maar ook als slachtoffer.' – Financial Times
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4
gekleurde litho's en een gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding van de
molenaarszoon en de kat die een laars aantrekt.
Truth or dare Wieke van Oordt 2013-07-18 `Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles
wat ik eruit krijg. Hij knikt langzaam, alsof hij me goed begrijpt. `I know. Maar we
hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die dit kan. Weten wanneer iemand
liegt. Jessie ontdekt dat zij dat feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die van haar

gave weten. Een geheime organisatie van Truth Wizards heeft Jessie op het oog
voor een gevaarlijke missie. Een dodelijk griepvirus waart door de straten. Er is
maar één bedrijf dat een virusremmer in handen heeft. Maar spreken de makers
wel de waarheid? Alleen Jessie kan hen ontmaskeren. En wat heeft haar vader
met Het Virus te maken?
Je keek te ver Marjoleine de Vos 2020 Marjoleine de Vos wandelt elke dag een
rondje vanuit haar huis in het Noord-Groningse Zeerijp. Onder een strakblauwe
hemel, een grijs wolkendek of genadeloze regen, ze zijn er altijd: de akkers in bloei
of kaal, de kraaien, de bomen in alle stadia van blad of niet blad, het kerkje van
Eenum. Soms uien op het land, soms dollende hazen - alles is altijd hetzelfde en
altijd anders. Wat is het toch dat je zo kunt verlangen naar wandelen, vraagt De
Vos zich af in Je keek te ver. Ze denkt na over het verschil tussen stad en
platteland, de plek van cultuurlandschap in Nederland, over de kunst van het
verliezen, landschapsleescursussen. En over hoe het hoofd zich verhoudt tot het
lichaam: vaak zijn gedachten maar al te druk bezig, alsof je helemaal niet door een
landschap loopt maar uitsluitend door je eigen bange, drukke hoofd. Kijk om je
heen, moet je dan tegen jezelf zeggen. Niet de tijd in, maar over het land. Je keek
te ver. Dat wat je zoekt is hier. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
De vrouw na mij Sarah Pekkanen 2018-05-29 De vrouw na mij van Sarah

Pekkanen en Greer Hendricks is een meesterlijke psychologische thriller over het
huwelijk, vriendschap en obsessie. Voor liefhebbers van Het meisje in de trein en
B.A. Paris’ Achter gesloten deuren. Kun jij tussen de leugens door lezen? Nellie
kan niet praten over die avond die zo mooi begon maar eindigde met de politie. Bij
Richard voelt Nellie zich nu veilig. Richard is lief, attent en beschermend. Haar
vrienden en moeder vragen zich af of hij niet te mooi is om waar te zijn... Vanessa
woont bij haar tante. Iedere ochtend als ze wakker wordt, slaat de werkelijkheid
weer in als een bom. Ze denkt aan Richard en aan haar vervangster. Wat doen ze
nu? En wat zou haar tante doen als ze zou weten wat Vanessa heeft gedaan? Je
denkt dat je weet wat er aan de hand is, maar... Neem nooit zomaar iets aan. Wie
vertelt de waarheid? Wie kun je vertrouwen?
Verbroken beloftes Jenny Offill 2015-02-17 Ze is jong, dapper en heeft
onbezonnen, hoopvolle toekomstplannen. Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig.
Maar dan, langzaam en stilletjes, verandert er iets. Hoewel ze had gehoopt dat de
liefde voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet zo. Er zit nog
zo veel scheef in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar
vingers dreigt te glippen.
Sexuality in Islam Abdelwahab Bouhdiba 1985 Bouhdiba (Islamic sociology, U. of
Tunis) argues that Islam is a lyrical view of life in which sexuality enjoys a

privileged status. He ponders on whether the desired harmony between sexual
ecstasy and religious faith is ever achieved in practice. He also addresses
questions such as male supremacy, the strict separation of sexes, homosexuality,
and sexual taboos laid down by the Qur'an. Translated from the French edition
published by Presses Universitaires de France in 1975. No index. Distributed in
the US by ISBS. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Queenie Candice Carty-Williams 2020-12-21 Queenie Jenkins, een 25-jarige
Jamaicaans-Britse vrouw uit Londen, verliest de grip op haar leven. Ze krijgt een
miskraam, haar vriend maakt het uit, ze verlaat hun gedeelde flat en als klap op de
vuurpijl verliest ze haar baan bij de krant. Ze zoekt afleiding in datingapps en
kortstondige affaires, maar het wil niet baten. En als ze in therapie wil gaan, krijgt
ze te maken met vooroordelen van haar Jamaicaanse familie. De positie die
Queenie inneemt in de maatschappij, haar onzekerheden en haar vrienden
worden voor een belangrijk deel gevormd doordat ze zwart is; niettemin beschrijft
ze haar verhaal met een luchtige pen en valt er heel veel te lachen. Queenie
maakt je deelgenoot van de turbulenties en escapades die haar leven beheersen
en overhoop gooien; je zult veel herkennen, solidair verdrietig met haar zijn en
haar levensweg bewonderen. Queenie is een ontwapenend eerlijk, inclusief
verhaal dat iedereen zal aanspreken die op zoek is naar liefde maar o zo vaak

wordt geconfronteerd met iets heel anders. Candice Carty-Williams (1989) is
journalist en scenarioschrijver en schrijft onder meer voor The Guardian, The
Sunday Times en Vogue International. Ze woont in Zuid-Londen. Queenie is haar
debuutroman.
Editor & Publisher Market Guide 1954
Talking Across the World Olaf Stapledon 1987 The story of a remarkable
epistolary courtship that endured despite war, social turmoil, rival suitors, &
prolonged separation.
The Best in Children's Books University of Chicago. Center for Children's Books
1986-08 Provides an annotated list of fourteen hundred of the best children's
books published between 1979 and 1984
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