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In deze genderbending memoires komt cultuurcritica Maggie Nelson met frisse, krachtige en hoognodige bespiegelingen over seksualiteit, verlangen, ‘het gezin’ en over de beperkingen en mogelijkheden van zowel de liefde als de taal. In De Argonauten staat een liefdesgeschiedenis centraal: de relatie van de auteur met de kunstenaar Harry Dodge. Nelson laat ons meevoelen hoe het is om haar hart te verliezen aan Dodge,
die genderfluïde is. Ze neemt ons mee op de lange weg van haar zwangerschap en toont ons de ingewikkelde en de mooie kanten van een onconventioneel gezin. Nelson houdt een pleidooi voor fundamentele individuele vrijheid en voor een erkenning van de waarde van liefde en zorg – je zou het de strijdkreet kunnen noemen van dit oorspronkelijke, scherpzinnige boek dat geen onderwerp schuwt en geen concessies doet.
Troy Phelan is een oude, excentrieke man, wiens vermogen wordt geschat op elf miljard dollar. Hij heeft niet lang meer televen, want in zijn hoofd zit een kwaadaardige tumor. Vol ongeduld wachten zijn erfgenamen-in gezelschap van hun gretige advocaten-op zijn dood en op het voorlezen van zijn testament, dat van hen allen multimiljonairs zal maken. Troy verafschuwt hen, stuk voor stuk. Hij heeft een hekel aan zijn drie exvrouwen en een zo mogelijk nog grotere afkeer van zijn zes kinderen, die geen van allen een knip voor de neus waard zijn. Daarom heeft hij een duivels plan bedacht. Maar om dit plan te doen slagen zal advocaat Nate O'Riley een haast onmogelijke opdracht moeten vervullen. Hij zal diep in de immense jungle in het hart van Zuid-Amerika moeten doordringen, op zoek naar een vrouw die niet gevonden wil worden... 'De naam
John Grisham behoeft uitleg noch aanbeveling.' - Trouw
In this bold book, Samuel Cohen asserts the literary and historical importance of the period between the fall of the Berlin wall and that of the Twin Towers in New York. With refreshing clarity, he examines six 1990s novels and two post-9/11 novels that explore the impact of the end of the Cold War: Pynchon's Mason & Dixon, Roth's American Pastoral, Morrison's Paradise, O'Brien's In the Lake of the Woods, Didion's The
Last Thing He Wanted, Eugenides's Middlesex, Lethem's Fortress of Solitude, and DeLillo's Underworld. Cohen emphasizes how these works reconnect the past to a present that is ironically keen on denying that connection. Exploring the ways ideas about paradise and pastoral, difference and exclusion, innocence and righteousness, triumph and trauma deform the stories Americans tell themselves about their nation’s past,
After the End of History challenges us to reconsider these works in a new light, offering fresh, insightful readings of what are destined to be classic works of literature. At the same time, Cohen enters into the theoretical discussion about postmodern historical understanding. Throwing his hat in the ring with force and style, he confronts not only Francis Fukuyama’s triumphalist response to the fall of the Soviet Union but
also the other literary and political “end of history” claims put forth by such theorists as Fredric Jameson and Walter Benn Michaels. In a straightforward, affecting style, After the End of History offers us a new vision for the capabilities and confines of contemporary fiction.
With this practical book, you’ll learn effective ways to engage students in reading and writing by teaching them narrative nonfiction. By engaging adolescents in narrative, literary, or creative nonfiction, they can cultivate a greater understanding of themselves, the world around them, and what it means to feel empathy for others. This book will guide you to first structure a reading unit around a narrative nonfiction text, and
then develop lessons and activities for students to craft their own personal essays. Topics include: Engaging your students in the reading of a nonfiction narrative with collaborative chapter notes, empathy check-ins, and a mini-research paper to deepen students’ understanding; Helping your students identify meaningful life events, recount their experiences creatively, and construct effective opening and closing lines for their
personal essays; Encouraging your students to use dialogue, outside research, and a clear plot structure to make their narrative nonfiction more compelling and polished. The strategies in this book are supplemented by examples of student work and snapshots from the author’s own classroom. The book also includes interviews with narrative nonfiction writers MK Asante and Johanna Bear. The appendices offer additional
tips for using narrative nonfiction in English class, text and online resources for teaching narrative nonfiction, and a correlation chart between the activities in this book and the Common Core Standards.
Een Amerikaanse jongeman meent zijn schuld aan de zelfmoord van zijn broer en schoonzuster in te lossen door hun kinderen op te voeden.
The carefully chosen selections in 50 Essays include both classic essays and high-interest, high-quality contemporary readings to hold students’ interest, inspire their writing, and prepare them to work with nonfiction at the college level. 50 Essays will help your AP® English Language students acquire the critical thinking and academic writing skills they need to succeed. AP® is a trademark registered and/or owned by the
College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this product.
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'Thuis maakt indruk als een uiterst zorgvuldig geschreven morele vertelling, die laat zien hoe het geloof de een optilt en de ander in het nauw drijft.' - NRC Handelsblad Glory Boughton keert terug naar het dorp Gilead om voor haar stervende vader te zorgen. Al gauw verschijnt haar broer
Jack, de verloren zoon, die twintig jaar spoorloos was. Hij zoekt een toevluchtsoord, en wil in het reine komen met een verleden vol wangedrag en ellende. Jack, briljant, aandoenlijk en onvoorspelbaar, is een van de mooiste personages uit de moderne literatuur. Hij kan nergens aarden, is aan
de drank, maar zijn vader aanbidt hem. Zijn pogingen om nader tot zijn zuster en zijn peetvader, buurman John Ames, te komen zijn even hartverscheurend als hopeloos.
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme
moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd,
maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
From Hip-Hop to Hyperlinks is a text designed to invigorate composition teachers’ classroom approaches for getting students to better understand American culture(s). The contributors share their strategies from their classrooms, including such exciting topics as food, comedy, music,
technology, and photography. Readers may use this collection in a pragmatic way or as inspiration for developing and revising their current cultural curriculum. In general, these essays trace semester-long course structures to allow readers to see how one assignment leads into the next, often
offering student writing samples along the way. There is not another collection out there quite like this one. Ideal for graduate students learning strategies for teaching, new teachers seeking some effective strategies or even seasoned professors looking for new teaching ideas, From Hip-Hop
to Hyperlinks is an exciting addition to any composition instructor’s collection of teaching texts.
Engeland, 1852. William, een depressieve bioloog, wil een nieuw soort bijenkorf ontwikkelen die hem en zijn kinderen eer en roem zal brengen. De Verenigde Staten, 2007. George is een imker die het door de bijensterfte steeds zwaarder heeft, maar hij hoopt dat zijn zoon de redding van de
boerderij zal betekenen. China, ergens in de nabije toekomst. De bijen zijn verdwenen. Tao bestuift handmatig bloemen en wil haar zoon een opleiding en een beter leven geven. Maja Lunde verbindt op meeslepende wijze het verleden, het heden en de sombere toekomst van de bij, maar ook de
aangrijpende verhalen van drie mensen die het beste proberen te doen voor hun kinderen. ‘Een boek over bijen. Over het bijenvolk – het superorganisme, waar ieder individu, ieder klein insect onderworpen was aan het grotere geheel.’
Een man krijgt met Kerstmis nieuwe tanden in plaats van gevangenisstraf. Een jongen wordt in naam van de Orde der Illuminaten bijna doodgemarteld. De negen muzikanten van een Beierse blaaskapel vernietigen het leven van een meisje en geen van hen moet daarvoor boeten. Ferdinand von Schirach
heeft waargebeurde misdrijven tot grote literatuur omgewerkt. In zijn typerende spaarzame taalgebruik stelt hij onnadrukkelijk maar stellig de vraag naar goed en kwaad, schuld en onschuld en naar de morele verantwoordelijkheid van elk van ons. In Schuld gaat Von Schirach voort op de weg die
hij met Misdaden zo succesvol is ingeslagen. Schuld, dat nog net iets gecomprimeerder en donkerder van toon is dan zijn voorganger, werd door pers en publiek met overvloedige lof onthaald.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond
van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een
van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de
memoires van Barack Obama.
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Seeking the Worth of a Liberal Arts, Core Text Education
Schuld

Aanbeland op zijn vierde school in zes jaar tijd, weet diplomatenzoon Osei Kokote dat hij een bondgenoot nodig heeft wil hij zijn eerste schooldag overleven. Hij heeft dus geluk dat het klikt met Dee, het populairste meisje van de school. Maar één leerling kan het niet
uitstaan getuige te zijn van deze ontluikende verwantschap: Ian besluit om de vriendschap tussen de zwarte jongen en het gouden meisje te verwoesten. Aan het eind van de dag zullen de school en haar hoofdrolspelers – zowel de leraren als de leerlingen – nooit meer
hetzelfde zijn. De tragedie van Othello wordt verplaatst naar een voorstedelijk Washingtons schoolplein in de jaren 70, waar kinderen verliefd worden en al voor de lunch niet meer verliefd op elkaar zijn, en een onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij hun ouders
en leraren hebben opgepikt. Verteld over de schouders van vier elfjarigen – Osei, Dee, Ian en zijn tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi – zal Tracy Chevaliers krachtige drama over vrienden die worden uiteengereten door jaloezie, pesten en verraad je wankelend
achterlaten. ‘Dit is een beeldende hervertelling van Shakespeare, en de wisselwerking tussen zijn personages en hun motivaties passen wonderwel in de wrede wereld van het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van Chocolat ‘Othello gaat over wat het betekent om een
buitenbeentje te zijn, en dat gevoel kan al op jonge leeftijd de kop opsteken. We hebben allemaal weleens aan de rand van een schoolplein vol pestkoppen gestaan, ons afvragend of we wel geaccepteerd zouden worden.’ – Tracy Chevalier
In this timely and dynamic collection of essays, Laura Dubek brings together a diverse group of scholars to explore the literary response to the most significant social movement of the twentieth century. Covering a wide range of genres and offering provocative readings of
both familiar and lesser known texts, Living Legacies demonstrates how literature can be used not only to challenge the master narrative of the civil rights movement but also to inform and inspire the next generation of freedom fighters.
50 EssaysA Portable AnthologyBedford/St. Martin's
This book selectively presents the thoughts of scholars and teachers of liberal arts, core text education on how their programs formulate and advance a 'value-centered' education. This volume should be of value to those working with colleagues and texts across disciplines
to form a coherent undergraduate program within general education.
Raise Your Voices shows English language arts teachers how to prompt, sustain, connect, and assess classroom discussions, especially about issues that adolescents find consequential. The chapters explore the basics for facilitating discussion to support literacy learning
and the principles for assessing the progress and effect of discussion.
Darwinism in Argentina: Major Texts (1845-1909) brings together essays, letters, short-stories, and public lectures by travelers, scientists, writers, and politicians about Darwin and the theory of evolution in nineteenth century Argentina. This selection of texts provides
a thorough overview of the socio-ideological implications of the theory of evolution in South America, as well as the intellectual debate this scientific theory promoted in the discourses of fiction, law, history, and medicine in the formation of modern Argentina. Some
writers in this book considered the theory of evolution to be Argentinean because Darwin first conceived his theory traveling in the Beagle, across the big cemetery of glyptodont and megatherium fossils on the pampas and in Patagonia. This anthology includes texts from
William H. Hudson, Francisco Muniz, Florentino Ameghino, Eduardo Holmberg, Domingo F. Sarmiento, Hermann Burmeister, the Perito Moreno, Leopoldo Lugones, Jose Maria Ramos Mejia, and Jose Ingenieros, among others. Many of these texts have not been translated to English or
reprinted until this edition, which was originally published with fewer texts in Spanish in 2008. Leila Gomez s introduction reconstructs the historical-scientific contexts of the Darwinist debate in Argentina, the role of paleontology as modern discipline in South
American countries, and the tensions between metropolitan and local scientific knowledge. Both the anthology and the introduction present a panorama of Darwin and evolution in Argentina, and the complex mechanism of inclusion and exclusion of indigenous, African
descendants, mestizos, and immigrants in the modern nation. Darwinism in Argentina provides critical perspectives on evolutionism in South America that will interest students and specialists in literature, history, and science."
Onzichtbare man
50 Essays + Writer's Reference 5e With 2003 Mla
Raise Your Voices
50 Essays + Rules for Writers 5e
Using Narrative Nonfiction to Broaden Student Perspectives
Darwinism in Argentina
Inquiry, Discussion, and Literacy Learning
Fifty Essays + Documenting Sources 2016 Mla Update
50 Essays + Launchpad Solo for Research and Reference Six Months Access Card
50 Essays: a Portable Anthology
Postmodernism Literature and Race explores the question of how dramatic shifts in conceptions of race in the late twentieth and early twenty-first centuries have been addressed by writers at the cutting edge of equally dramatic transformations of literary form. An opening section engages with the broad question of how the geographical and political positioning of
experimental writing informs its contribution to racial discourses, while later segments focus on central critical domains within this field: race and performativity, race and the contemporary nation, and postracial futures. With essays on a wide range of contemporary writers, including Bernadine Evaristo, Alasdair Gray, Jhumpa Lahiri, Andrea Levy, and Don DeLillo,
this volume makes an important contribution to our understanding of the politics and aesthetics of contemporary writing.
‘In mijn dromen’ is deel 2 in Karen Kingsbury’s serie ‘Angels Walking’, een serie over hoop, tweede kansen en engelen.Mary Catherine werkt samen met haar huisgenoot Sami ze in een jeugdcentrum waar ook de coach Tyler Ames (uit ‘Altijd bij je’) en de tophonkballer Marcus Dillinger veel te vinden zijn. Mary Catherine heeft zich voorgenomen om vrijgezel te blijven,
maar ze kan niet voorkomen dat ze wel heel erg gecharmeerd raakt van Marcus. Even zweeft ze op een roze wolk, totdat schokkend nieuws van een arts haar met beide benen op de grond zet. Wat betekent dit voor haar toekomst met Marcus? Karen Kingsbury is een van de bestverkopende auteurs van christelijke romans. Onder het label ‘Life Changing Fiction’
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schrijft ze romans met een Bijbelse boodschap, zoals de series over de familie Baxter en acteur Dayne Matthews. Ze hoopt dat haar boeken lezers de moed geven om hun leven te veranderen.
50 Essays: A Portable Anthology is the best-selling value-priced reader in the country because its virtues don't stop at the price. The book’s carefully chosen selections include both classic essays and high-interest, high-quality contemporary readings to truly engage students. The editorial apparatus is flexible and unobtrusive enough to support a variety of
approaches to teaching composition. In its fifth edition, 50 Essays continues to help students acquire the critical thinking and academic writing skills they need to succeed, without making a dent in their wallets.
In Daar staat mij niks van bij komt Nora Ephron wederom met scherpe inzichten over het verleden, heden en toekomst. Ze gaat in op de moeilijkheden die het leven anno nu met zich meebrengt en haalt herinneringen op aan alles wat ze (nog) niet vergeten is. Ehpron schrijft over het kiezen van een bepaalde levensstijl (in haar geval die van een razende reporter);
over het verbreken van relaties met de mannen in haar leven en over haar haat-liefdeverhouding met e-mail. Vol met rake observaties is Daar weet ik niets meer van een genot om te blijven lezen. Van Nora Ephron verscheen eerder Wat baal ik van mijn hals en heeft vele filmscenarios geschreven waaronder When Harry met Sally, Heartburn en Sleepless in Seattle. Ze
heeft ook de film Julie & Julia geregisseerd, gebaseerd op het gelijknamige boek van Julie Powell. Wat baal ik van mijn hals gaat over vrouwen en ouder worden. Maar laat deze twee kwalificaties je niet afschrikken. Ook mannen vinden dit boek leuk. Ook jonge vrouwen en zelfs: jonge mannen! Paulien Cornelisse
Literature: A Portable Anthology features nearly 250 literary selections with thorough coverage of reading and writing about literature, all at an affordable price.
In ‘De honderd geheime zintuigen’ worstelt Olivia met haar Chinese afkomst en haar Amerikaanse identiteit. Ze voelt zich als kind ongemakkelijk wanneer haar familie uit China op bezoek komt en haar oudere halfzus levendig mythische verhalen vertelt over geesten en spoken. De jonge Olivia probeert de spoken weg te jagen en als puber wuift ze de verhalen weg
met sarcastische opmerkingen. Maar het verleden van haar voorouders blijft haar achtervolgen. Dertig jaar later bezoekt ze haar halfzus in haar geboortedorp en zoekt ze toenadering tot de geesten uit haar jeugd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van
de keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman
werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
De argonauten
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Powerful strategies, tools, and techniques for educators teaching students critical reading skills in the humanities. Every educator understands the importance of teaching students how to read critically. Even the best teachers, however, find it challenging to translate their own learned critical reading practices into
explicit strategies for their students. Critical Reading Across the Curriculum: Humanities, Volume 1 presents exceptional insight into what educators require to facilitate critical and creative thinking skills. Written by scholar-educators from across the humanities, each of the thirteen essays in this volume describes
strategies educators have successfully executed to develop critical reading skills in students studying the humanities. These include ways to help students: focus actively re-read and reflect, to re-think, and re-consider understand the close relationship between reading and writing become cognizant of the critical
importance of context in critical reading and of making contextual connections learn to ask the right questions in critical reading and reasoning appreciate reading as dialogue, debate, and engaged conversation In addition, teachers will find an abundance of innovative exercises and activities encouraging students to
practice their critical reading skills. These can easily be adapted for and applied across many disciplines and course curricula in the humanities. The lifelong benefits of strong critical reading skills are undeniable. Students with properly developed critical reading skills are confident learners with an enriched
understanding of the world around them. They advance academically and are prepared for college success. This book arms educators (librarians, high school teachers, university lecturers, and beyond) with the tools to teach a most paramount lesson.
50 Essays: A Portable Anthology is the best-selling value-priced reader in the country because its virtues don't stop at the price. The book's carefully chosen selections include both classic essays and high-interest, high-quality contemporary readings to truly engage students. The editorial apparatus is flexible and
unobtrusive enough to support a variety of approaches to teaching composition. In its fifth edition, 50 Essays continues to help students acquire the critical thinking and academic writing skills they need to succeed, without making a dent in their wallets.
De Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdzu) is een van de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Het werk ontleent zijn naam aan Zhuang Zi (Meester Zhuang de Volkomene), die in de vierde eeuw voor onze jaartelling geleefd moet hebben. Als een van de grondleggende teksten van het taoïsme heeft de Zhuang Zi een grote
invloed uitgeoefend op de mystiek en de kunst van het Verre Oosten. Ondanks zijn meer dan tweeduizendjarige ouderdom is de Zhuang Zi nog steeds een van de meest geliefde boeken in China en Japan, een werk vol wijsheid en humor, vol ironie over onze menselijke kennis en wetenschap, en vol kritiek op de
schijnheiligheid van zedenmeesters. De Zhuang Zi bestaat uit drie delen, die de innerlijke, de uiterlijke en de gemengde geschriften worden genoemd. De innerlijke geschriften zijn de oudste en worden aan Zhuang Zi zelf toegeschreven. De twee andere delen zijn het werk van zijn navolgers uit de derde eeuw voor onze
jaartelling. Toch vormen de verschillende geschriften een aansluitend geheel waarin de steeds vernieuwende gedachtewereld van het taoïsme in zijn volle diepgang tot uitdrukking komt. '
From Hip-Hop to Hyperlinks
In mijn dromen
After the End of History
Humanities
Zhuang Zi - De volledige geschriften
Postmodern Literature and Race
50 Essays + Bedford Handbook 6e With 2003 Mla Update
50 Essays
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