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Beredeneerde inleiding tot begrippen en deeltheorieën van de generatieve grammatica.
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...
Challenging the usual introductions to the study of law, A Critical Introduction to Law argues that law is inherently political and reflects the interests of the few even while presenting itself as neutral. This fully revised and
updated fourth edition provides contemporary examples to demonstrate the relevance of these arguments in the twenty-first century. The book includes an analysis of the common sense of law; the use of anthropological examples
to gain external perspectives of our use and understanding of law; a consideration of central legal concepts, such as order, rules, property, dispute resolution, legitimation and the rule of law; an examination of the role of law in
women's subordination and finally a critique of the effect of our understanding of law upon the wider world. Clearly written and admirably suited to provoking discussions on the role of law in our contemporary world, this book
is ideal for undergraduate and postgraduate students reading law, and will be of interest to those studying legal systems and skills courses, jurisprudence courses, and law and society.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige manier waarop Wade Watts aan alle misère kan
ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die
te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als
allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
Hamlets wereld stort in als zijn vader blijkt te zijn vermoord. De moordenaar is hem vervolgens opgevolgd als koning en getrouwd met Hamlets moeder. De prins moet zijn vader wreken, wat hem drijft tot al dan niet geveinsde
waanzin. Shakespeares beroemdste toneelstuk behoort tot de grote meesterwerken van de wereldliteratuur. Deze nieuwe vertaling van Peter Verstegen brengt Shakespeare tot leven in hedendaags Nederlands, waarbij de retoriek
en het ritme van de verzen intact blijven. Een belangrijk extra van deze uitgave is een notenapparaat dat een schat aan achtergrondinformatie biedt.
De gifhouten bijbel
An Invitation to Real Analysis
een generatieve inleiding
Administration and Management in Criminal Justice
Techniques and Applications
Wat zou Martin doen?
Books in Print
A Training Guide
Proceedings of the 4th International Conference on IS Management and Evaluation
Introduction to Analysis, An,

Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is van begin af aan
gedoemd te mislukken. Het gezin is niet ingesteld op de harde, primitieve levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen gevaarlijke reacties over hen
af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een
meeslepende familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara
Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels en romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen, waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit
boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis
met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem stiliste. NRC Handelsblad
Bewerking van het sprookje met 4 paginagrote en een dubbele gekleurde litho, met daaronder korte teksten, en 6 pagina's met tekst. Op de middenplaat ziet de geest uit de lamp eruit als een
duivel met een narrenpak aan. Achterin een afbeelding van zwarte slaven. Op de binnenkant van het omslag een titelpagina.
NUMERICAL METHODS, Fourth Edition emphasizes the intelligent application of approximation techniques to the type of problems that commonly occur in engineering and the physical
sciences. Readers learn why the numerical methods work, what kinds of errors to expect, and when an application might lead to difficulties. The authors also provide information about the
availability of high-quality software for numerical approximation routines. The techniques are the same as those covered in the authors' top-selling Numerical Analysis text, but this text
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provides an overview for students who need to know the methods without having to perform the analysis. This concise approach still includes mathematical justifications, but only when they
are necessary to understand the methods. The emphasis is placed on describing each technique from an implementation standpoint, and on convincing the reader that the method is
reasonable both mathematically and computationally. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
This is the eBook of the printed book and may not include any media, website access codes, or print supplements that may come packaged with the bound book. For one- or two-semester
junior or senior level courses in Advanced Calculus, Analysis I, or Real Analysis. This text prepares students for future courses that use analytic ideas, such as real and complex analysis,
partial and ordinary differential equations, numerical analysis, fluid mechanics, and differential geometry. This book is designed to challenge advanced students while encouraging and helping
weaker students. Offering readability, practicality and flexibility, Wade presents fundamental theorems and ideas from a practical viewpoint, showing students the motivation behind the
mathematics and enabling them to construct their own proofs.
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Pijnlijk nauwkeurig beschrijft een dierenliefhebber de mentale strijd die hij voert met zijn roofvogel. Hij doet dat in een sterk beeldende taal, vol hilarische hersenkronkels. Dit dagboek, want dat
is het eigenlijk, verslaat een tot mislukken gedoemde queeste: een man is vergeefs op zoek naar een verondersteld verleden waarin mens en dier nog
n waren. De Britse auteur Terence
White (1906-1964) werd beroemd met zijn roman over koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel, The Once and Future King (1958). Maar daarv
r al schreef hij dit meesterwerkje over
zijn pogingen om een wilde havik te temmen. Directe aanleiding voor zijn onderneming is de depressie waarin de naderende Tweede Wereldoorlog hem heeft gedompeld. White zoekt zijn heil
in een romantisch kluizenaarsbestaan op het Engelse platteland, maar dat ontaardt in een ware uitputtingsslag. De zeventiende-eeuwse valkerijhandboeken die hij raadpleegt zijn hem
nauwelijks tot steun. Veel van zijn ervaringen met havik Gos heeft White later verwerkt in The Once and Future King. Voor J.K. Rowling, auteur van de Harry Potterboeken, was Whites oeuvre
een grote inspiratiebron. De jonge Arthur noemde zij zelfs ‘de spirituele voorvader’ van Harry. Het personage Arthur werd op zijn beurt geboren in die kluizenaarshut te Buckinghamshire, als
alter ego van de zoekende White zelf.
"After reviewing dozens of books, this text provided the best basic foundation and the study website is excellent." -Michelle Ronda, Marymount Manhattan College The Sixth Edition of
Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior is a comprehensive introduction to the study of criminology, with a chapter devoted to the criminal justice system.
Valued and admired for the author's easy-to-read writing style and the text's overall accessibility, this book concentrates on the vital core of criminological theory-theory, method, and criminal
behavior-and successfully avoids an overly legal or crime control orientation. Updated throughout and with a visually engaging new two-color design, the Sixth Edition investigates all major
forms of criminal activity, including organized crime, white collar crime, political crime, and environmental crime. Author Frank E. Hagan explains the methods of operation, the effects on
society, and how various theories account for criminal behavior. New to the Sixth Edition Offers expanded treatment of theory: An additional theory chapter (Chapter 5) explores psychological
and biological theories, and the author has provided additional coverage of Developmental/Life Course theory in Chapter 6. Presents expanded detail on many types of crime: The book
features comprehensive treatment of all crime typologies. Provides broader coverage of crime in its various forms: With major coverage of white collar, political, and organized crime, the text
fully addresses topics such as Warez software piracy, spies, assassins, new organized crime groups, and major corporate scandals. Incorporates updated and new "Crime Files" and "In the
News" boxes: New captivating examples include the Virginia Tech shootings; the BTK killer; Washington, DC snipers; Red Lake Massacre; and the Hanssen Spy case. Includes a new final
chapter on the criminal justice system (Chapter 14): This chapter provides a brief overview to acquaint students who have not had a separate course on the justice system. Features an
updated photo program: Contemporary visual representations bring to life the theories and crime typologies covered in the text. Accompanied by High Quality Ancillaries Student Study Site at
www.sagepub.com/haganstudy: The study site includes self-quizzes, links to interesting and useful audio and video files (NPR and PBS radio archives, Frontline videos), carefully selected
journal articles, Web research exercises, E-flashcards, and more. Instructors' Resources on CD-ROM: include a computerized test bank, PowerPoint slides for each chapter, classroom
activities, and more. Qualified instructors can request a copy by contacting SAGE Customer Care at 1.800.818.7243 (6am-5pm PT). Intended Audience This is an excellent text for
undergraduate courses such as Criminology, Deviant Behavior, and Crime and Society in departments of criminal justice, criminology, and sociology.
De havik
Een Kerstlied in Proza
Superfreakonomics
Numerical Methods, 4th
Eeuwig en altijd Tuck
Introduction to Thermal Analysis
Paarse hibiscus
A Service Quality Approach
The Publishers' Trade List Annual
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede
eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het
clandestiene netwerk van antislavernijactivisten) begint ze een lange, huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van Amerika richting het vrije
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Noorden, met de slavenpatrouille op haar hielen.
This book examines the German law of torts using the comparative method, making frequent references to American, English, and French material.
Completely revised and updated, it includes commentary on the tort provisions of the German Civil Code as well as English translations of leading
decisions of the German Courts. Translations of the relevant sections of the Road Traffic Act 1952 and the Strict Liability Act 1979 have also been
included. Most of the cases and statutes are accompanied by explanatory notes providing parallel solutions of English and American law, making this book
an invaluable reference for practitioners and students of German and comparative law.
An Invitation to Real Analysis is written both as a stepping stone to higher calculus and analysis courses, and as foundation for deeper reasoning in
applied mathematics. This book also provides a broader foundation in real analysis than is typical for future teachers of secondary mathematics. In
connection with this, within the chapters, students are pointed to numerous articles from The College Mathematics Journal and The American Mathematical
Monthly. These articles are inviting in their level of exposition and their wide-ranging content. Axioms are presented with an emphasis on the
distinguishing characteristics that new ones bring, culminating with the axioms that define the reals. Set theory is another theme found in this book,
beginning with what students are familiar with from basic calculus. This theme runs underneath the rigorous development of functions, sequences, and
series, and then ends with a chapter on transfinite cardinal numbers and with chapters on basic point-set topology. Differentiation and integration are
developed with the standard level of rigor, but always with the goal of forming a firm foundation for the student who desires to pursue deeper study. A
historical theme interweaves throughout the book, with many quotes and accounts of interest to all readers. Over 600 exercises and dozens of figures
help the learning process. Several topics (continued fractions, for example), are included in the appendices as enrichment material. An annotated
bibliography is included.
Introduction to Analysis, An,Pearson Higher Ed
Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen moeite de bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen.
Zijn wereld wordt echter op zijn kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de naschokken van een grote terreuraanslag. Ze zijn op het
verkeerde moment op de verkeerde plek, en worden gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer hij eindelijk
vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een potentiële terrorist. Niemand gelooft wat
hem en zijn vrienden is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing
een van de populairste blogs ter wereld. Hij won diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young Global Leader
van het web.
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.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden.
Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar
naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten,
zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds
lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce'
knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in
de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn
twee brutale jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg
kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een
must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd
veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze
zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze
staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou
Martin doen?
Ready player one
The Cumulative Book Index
Harmonic Function Theory
ICIME 2013
The Hate U Give
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Books in Series
Introduction to Criminology
De parel
Niet door water, maar door vuur
Armada

Rethink management in criminal justice. Administration and Management in Criminal Justice: A Service Quality Approach, Third Edition emphasizes the proactive techniques for
administration professionals by using a service quality lens to address administration and management concepts in all areas of the criminal justice system. Authors Jennifer M.
Allen and Rajeev Sawhney encourage you to consider the importance of providing high-quality and effective criminal justice services. You will develop skills for responding to
your customers—other criminal justice professionals, offenders, victims, and the community—and learn how to respond to changing environmental factors. You will also learn to
critique your own views of what constitutes management in this service sector, all with the goal of improving the effectiveness of the criminal justice system. New to the Third
Edition: Examinations of current concerns and management trends in criminal justice agencies make you aware of the types of issues you may face, such as workplace bullying,
formal and informal leadership, inmate-staff relationships, fatal police shootings, and more. Increased discussions of a variety of important topics spark classroom debate
around areas such as homeland security–era policing, procedural justice, key court personnel, and private security changes. Expanded coverage of technology in criminal
justice helps you see how technology such as cybercrime, electronic monitoring and other uses of technology in probation and parole, body-worn cameras, and police drones
have had an impact on the discipline. Updated Career Highlight boxes demonstrate the latest data for each career presented. More than half the book has been updated with new
case studies to offer you current examples of theory being put into practice. Nine new In the News articles include topics such as Recent terrorist attacks Police shootings
Funding for criminal justice agencies New technology, such as police drones and the use of GPS monitoring devices on sex offenders Cybercrime, cyberattacks, and identity
theft Updated references, statistics, and data present you with the latest trends in criminal justice.
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.
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Now in a revised and expanded second edition, including an expanded section on running footwear and additional sports-specific recommendations, this updated, practical
resource provides a concise and logical approach to prescribing footwear that will maximize performance and minimize injury in athletes. From fundamentals — including athletic
foot types, basic biomechanics and gait evaluation — to step-by-step guidance through assessment and prescription of shoes, socks, lacing, inserts, and orthoses, this book is
both comprehensive and easily accessible. A new section has been added to cover the array of different considerations for running footwear (barefoot, minimalist, maximalist),
as well as new sport-specific recommendations. As in the previous edition, referral, coding and billing are also addressed. Photographs and drawings clearly illustrate key
concepts, and wherever relevant, the authors have incorporated evidence-based medicine. By presenting new and updated essential information in a user-friendly format,
Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine, Second Edition will prove to be invaluable for sports medicine physicians, podiatrists, orthopedists, physical therapists, and
athletic trainers.
Bundeling van twee voorstudies voor "Het Kapitaal"
Voor Zack Lightman is het een dag als alle andere. Hij zit uit het raam te staren tijdens een saaie les wiskunde. Plotseling ziet hij een ufo langsvliegen. Hij denkt dat hij gek is
geworden. Als hij wat beter kijkt, weet hij wel zeker dat hij gek is geworden. Het ruimteschip ziet er namelijk precies zo uit als dat van de kwaadaardige aliens in Armada, de game
waar Zack zo verslaafd aan is dat hij op de wereldwijde ranking op de zesde plek staat. Wat hij ziet blijkt allemaal echt te zijn. Aliens zijn vastbesloten de aarde te vernietigen en
zullen binnen vierentwintig uur aanvallen. De wereld maakt zich op voor een verwoestende aanval. Zack en andere fanatieke spelers van Armada moeten drones besturen om te
helpen de aarde te verdedigen. Het lot van de wereld ligt plots op de schouders van de nerds.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve boodschap,
waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse schrijvers met oog en hart
voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en ongeletterde straatkinderen in
Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft veel van wat we nu associëren met
Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf
groot succes in het rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater,
musical, ballet en opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het
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verleden, heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is
een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie
en theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef
hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Little brother
A Comparative Introduction to the German Law of Torts
Elderly Medicine
A Critical Introduction to Law
A Brief Introduction to Fluid Mechanics
Elements of Distribution Theory
De zin van het bestaan
Scheikunde voor Dummies
een inleiding tot de logotherapie
Theories, Methods, and Criminal Behavior
This book is about harmonic functions in Euclidean space. This new edition contains a completely rewritten chapter on spherical harmonics, a new section
on extensions of Bochers Theorem, new exercises and proofs, as well as revisions throughout to improve the text. A unique software package supplements
the text for readers who wish to explore harmonic function theory on a computer.
Niet door water, maar door vuur deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke, gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin
over liefde, geloof en hypocrisie in het ‘land van de vrijheid’ en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Het boek groeide uit tot een van de
invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer.
Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot
contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge
prijs.
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. '
Now readers can quickly learn the basic concepts and principles of modern fluid mechanics with this concise book. It clearly presents basic analysis
techniques while also addressing practical concerns and applications, such as pipe flow, open-channel flow, flow measurement, and drag and lift. The
fourth edition also integrates detailed diagrams, examples and problems throughout the pages in order to emphasize the practical application of the
principles.
A detailed non-measure theoretic introduction emphasizing parametric statistical models and other topics useful in understanding statistical
methodology.
This title is directed primarily towards health care professionals outside of the United States. It is aimed at the entire training requirements of
Specialist Registrars. It covers both the practice of medicine for the elderly and also generic skills required by all doctors at this stage in their
training. The emphasis is on practical advice (backed up by evidence where available) on the common problems of the elderly. Chapters end with
references, further reading and self-assessment material. Incorporates implications of the National Service Framework for Older People. Chapter on
ethics much changed due to: new GMC Guidelines on consent, confidentiality and withholding treatment; new BMA/RCN Guidelines on "do not resuscitate"
decisions. New guidelines on stroke, hypertension and osteoporosis incorporated. Major update to bibliography.
Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine
De ondergrondse spoorweg
Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie
Zhuang Zi - De volledige geschriften
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