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het heden. Plaats: een Balkanland, verwoest door
jarenlange conflicten. Natalia, een jonge arts, is op
een missie naar een weeshuis om er kinderen te
vaccineren. Onderweg krijgt ze het bericht dat haar
geliefde grootvader is overleden, in een veldhospitaal
ver weg en onder onduidelijke omstandigheden. Hij was
arts, net als Natalia, en ze herinnert zich hoe hij haar
vroeger altijd betoverde met zijn verhalen, doorspekt
met lokale mythes en legenden, zoals die van de
zwervende “doodloze” man. Haar grootvader was een zeer
rationeel mens, maar toch raakt ze ervan overtuigd dat
hij zijn laatste dagen doorbracht met het zoeken naar
deze vagebond, die claimde onsterfelijk te zijn. Terwijl
Natalia worstelt met die gedachte, stuit ze op een
aanwijzing in haar favoriete roman, The Jungle Book van
Kipling, die haar leidt naar het ongelooflijke verhaal
van de tijgervrouw van Galina. Obreht maakt royaal
gebruik van de rijke folklore van de Balkan en weeft een
veelkleurig tapijt dat het recente verleden van haar
geboorteland weergeeft. De tijgervrouw van Galina is een
mysterie, een diepgaand emotioneel familieverhaal, en
een prachtige illustratie van de complexe geschiedenis
van de Balkan. ‘Een zelfverzekerd debuut, waarin Obreht
thema's uit oude volksverhalen mengt met recente
geschiedenis. (...) Een veilige roman, met
gladgeschuurde, afgeronde hoeken, waarover je genietend
je handen kunt laten glijden.’ – NRC Handelsblad 'De
tijgervrouw van Galina is sowieso al een spectaculair
geslaagde roman, maar dat Obreht bovendien pas 26 is,
maakt het zonder meer ongelooflijk!' - Marie Claire
High fidelity Nick Hornby 2015-04-02 ‘High Fidelity’, de
succesvolle roman van Nick Hornby nu opnieuw
uitgebracht. De hoofdpersoon is Rob Fleming,
vijfendertig, verslaafd aan popmuziek en eigenaar van
een slecht lopende platenzaak. Hij stort zich nog steeds
van de ene relatie in de andere en legt lijstjes aan van
zijn ex-vriendinnen. Alleen staat Laura er niet op,
hoewel ze pas geleden bij hem weg is gegaan. Rob staat
met andere woorden op een cruciaal punt in zijn leven.
Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om volwassen
te worden?
The Illustrated London News 1843
Development, Education and Learning Disability in India
Maya Kalyanpur 2021-12-13 This book uses qualitative
research methods to examine why students in an Indian
context are being identified as having learning
disabilities on criteria that are largely drawn from the
context of the Global North. It explores the push
towards English language instruction as a possible
factor that affects poor academic outcomes for students
from low-income backgrounds who may be first-generation
learners or English language learners. The book
contrasts the different outcomes and supports for
academically struggling students across low-income and
middle-income backgrounds, with evidence to suggest
that, despite the inclusionary principles of Education
For All, this label is creating a marginalized group of
students.
Dictionary Catalog Columbia University. Libraries.
Library of the School of Library Service 1962
Writing Framework for the 2011 National Assessment of

International Labour Documentation International Labour
Office. Library 1970
Dictionary Catalog of the Rare Book Division New York
Public Library. Rare Book Division 1971 Reference tool
for Rare Books Collection.
Creating Curricula: Aims, Knowledge and Control Dominic
Wyse 2018-03-08 Knowledge has been a defining focus for
the curriculum studies field. In the early part of the
21st century convincing arguments were mounted that
knowledge needed to be ‘brought back in’, both to the
curriculum of schools and to the attention of curriculum
researchers. This book is a result of these arguments,
and what some regarded as a ‘crisis’ in curriculum study
related to the growing emphasis on international
comparisons between education systems. The book’s most
important contribution is to build on seminal work in
the sociology and philosophy of education in order to
develop new foundations for curriculum study, using the
importance of ‘transactions’ as the context for
understanding knowledge in the curriculum. The
contributors build on this importance to suggest a
rapprochement in the field around the idea of curriculum
knowledge as both constructed and real. This book was
originally published as a special issue of The
Curriculum Journal.
日本書籍総目錄 1992
Charmed Life Diana Wynne Jones 1989 Gwendolen Chant and
her brother Cat find the Chrestomancie Castle family's
magic powers difficult to counter with the inferior
powers of the Coven Street witches.
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen
Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte
een van de allerfelste roofvogels af te richten: de
havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende
fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen,
midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet
besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te
verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze
haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H
is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar
havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een
roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de
aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald
betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek
dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur
en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of
de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van Kino,
een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld
voor de dokter, maar Kino duikt een parel op, zo groot
dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al
snel wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze
plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te
vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als
Juana op een avond besluit de parel terug in zee te
gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert
inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
De tijgervrouw van Galina Téa Obreht 2011-09-26 Tijd:
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Educational Progress United States. National Assessment
Governing Board 2010
The Gramophone 1963
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 De
vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een
rijke en fanatiek religieuze man die voor de
buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar
hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven van
Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels. Tijdens
een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken
zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan
boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach
weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader
terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en
Kambili moet alles op alles zetten om haar familie
bijeen te houden.
The White Racial Frame Joe R. Feagin 2013-08-21 In this
book Joe Feagin extends the systemic racism framework in
previous Routledge books by developing an innovative
concept, the white racial frame. Now four centuries-old,
this white racial frame encompasses not only the
stereotyping, bigotry, and racist ideology emphasized in
other theories of "race," but also the visual images,
array of emotions, sounds of accented language,
interlinking interpretations and narratives, and
inclinations to discriminate that are still central to
the frame’s everyday operations. Deeply imbedded in
American minds and institutions, this white racial frame
has for centuries functioned as a broad worldview, one
essential to the routine legitimation, scripting, and
maintenance of systemic racism in the United States.
Here Feagin examines how and why this white racial frame
emerged in North America, how and why it has evolved
socially over time, which racial groups are framed
within it, how it has operated in the past and in the
present for both white Americans and Americans of color,
and how the latter have long responded with strategies
of resistance that include enduring counter-frames. In
this new edition, Feagin has included much new interview
material and other data from recent research studies on
framing issues related to white, black, Latino, and
Asian Americans, and on society generally. The book also
includes a new discussion of the impact of the white
frame on popular culture, including on movies, video
games, and television programs as well as a discussion
of the white racial frame’s significant impacts on
public policymaking, immigration, the environment,
health care, and crime and imprisonment issues.
Morgen Graham Swift 2009-10-31 Jullie slapen, neem ik
aan, engeltjes van me. En tot mijn verbazing en
opluchting jullie vader ook, als een man die het kan
opbrengen te slapen aan de vooravond van zijn executie.
Morgen zal hij alles nodig hebben wat hij aan moed
bijeen kan rapen. Een zomeravond in 1995. Paula Cambell
ligt in bed naast haar echtgenoot Mike, met wie ze
vijfentwintig jaar getrouwd is. Ze weet dat hun levens
de volgende dag voorgoed zullen veranderen, want dan
vertellen zij eindelijk de waarheid aan hun
zestienjarige tweeling Nick en Kate. In gedachten gaat
ze terug naar de jaren voor en na de geboorte van haar
kinderen, naar de vreugde die de relatie met Mike haar
heeft gegeven en de onontkoombare compromissen. Ze
vertelt een familiegeschiedenis, een verhaal over
gepassioneerde liefde waarin de angst om te verliezen
doorklinkt. Morgen is een virtuoos gecomponeerde roman
waarin Graham Swift met veel gevoel Paula s intiemste
gedachtestroom weet uit te laten groeien tot een
bespiegeling over de breekbaarheid van herinneringen en
toekomstdromen. De ingetogen toon waarop Paula haar
verhaal vertelt samen met de zinderende vitaliteit en
warme humor die het werk van Graham Swift zoveel kracht
geven, maken Morgen tot een intense en verrijkende
roman.
Who's who 1910 An annual biographical dictionary, with
which is incorporated "Men and women of the time."
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Bezoek van de knokploeg Jennifer Egan 2011-09-15 Nu al
een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we
kennis met platenproducer Bennie, zijn vroegere
punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies
assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en
vele anderen. Daar waar hun levens elkaar kruisen
verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc
die de tijd met ons uithaalt, in een roman over
verleiding en verlies. Bezoek van de knokploeg is als
een conceptalbum uit de jaren zeventig.
Macbeth William Shakespeare 1800
Heavier than heaven Charles Cross 2014-04-29 Deze
muziekbiografie is het verhaal van Kurt Cobains leven,
van armoede tot rijkdom, van nobody tot beroemdheid;
over hoe hij begon als muzikant en over hoe hij als
leadzanger van Nirvana eindigde door zichzelf op 27jarige leeftijd van het leven te beroven. Het boek, dat
prachtig is geschreven, is gebaseerd op ongepubliceerde
dagboeken van Kurt Cobain, meer dan 400 interviews en 4
jaar research. Het kan worden beschouwd als de
definitieve biografie, waarin Cobain weer tot leven
komt. 5 april 2014 is zijn overlijden 20 jaar geleden.
Heavier than Heaven is geschreven door journalist
Charles R. Cross, een autoriteit op het gebied van
rockcultuur. Hij schreef vele boeken over muziek en
cultuur. Met deze biografie over Cobain won hij de ASCAP
Award for Outstanding Biography.
The New York Times Page One, 1851-2004 2004
Catalog of Printed Books of the Folger Shakespeare
Library, Washington, D.C. Folger Shakespeare Library
1970
Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek Johann Friedrich
Carl Gericke 1875
De vrouw in het zwart Susan Hill 2012-02-21 De jonge
jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis
van Alice Drablow bij te wonen en haar nalatenschap uit
te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de
gesloten luiken van haar grote huis tragische geheimen
schuilgaan. Pas wanneer hij bij de begrafenis een glimp
opvangt van een jonge vrouw met een uitgeteerd gelaat,
die geheel gekleed is in het zwart, bekruipt hem een
ongemakkelijk gevoel
Education Outlook 1902
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de
Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de
Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde
Kunstmatige Vriendin met een uitstekend
waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel
nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die
binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders. Klara
blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat
eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te
veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe
gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet
hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt
haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een
adembenemend mooie roman die ons een blik gunt op onze
veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke
buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke,
verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro
ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
The Stanford Dictionary of Anglicised Words and Phrases
Charles Augustus Maude Fennell 1891
The Athenaeum 1859
Catalog University of Illinois at Urbana-Champaign.
Library. Rare Book Room 1972
Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture of Early
Southeast Asia Guy, John 2014-04-07 A fresh and exciting
exploration of Southeast Asian history from the 5th to
9th century, seen through the lens of the region's
sculpture
The Times Index 2008 Indexes the Times and its
supplements.
Arts & Humanities Citation Index 1979
Chronological Bibliography of English Language Fiction
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Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell
is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was
hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van
Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Niles' Weekly Register 1945 Containing political,
historical, geographical, scientifical, statistical,
economical, and biographical documents, essays and
facts: together with notices of the arts and manu
factures, and a record of the events of the times.
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New
York Public Library, 1911-1971 New York Public Library.
Research Libraries 1979
The Nation [Electronic Resource] 1880

in the Library of Congress Through 1950: United States,
1866-United States, 1914 Barbara E. Rosenbaum 1974
The New York Times Review of Books 1968
The Examiner 1852
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat
is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit
hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur,
familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
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