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Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook
gelukkige ervaringen had.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin
van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw
Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de
titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd
bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in haar
boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed verzamelen voordat hij een vos van zijn kiespijn wil afhelpen. Prentenboek, met
kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet
eten. Vanaf ca. 2 jaar.
In dit allereerste boek dat Agatha Christie schreef, is Poirot nog maar net in Engeland aangekomen. Samen met enkele andere
Belgische vluchtelingen woont hij in het dorpje Styles St. Mary. Daar wordt zijn hulp ingeroepen door de bewoners van het
landgoed Styles, waar een oude dame is vermoord. Poirot, die bij de Belgische politie heeft gewerkt, weet de dader van de moord te
ontmaskeren, ondanks tegenstrijdige aanwijzingen.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson
Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het
verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Becoming
Pachinko
Psychopharmacology Bulletin
& andere verhalen
Scientific and Technical Aerospace Reports
Swimmy
Structure and Function in Health and Disease
The Journal of the Acoustical Society of America
Hyper Education
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Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief
zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer
wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed
en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om
geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar
bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
"This workbook will introduce your child to grade three vocabulary and reading comprehension exercises in a step-bystep manner"--Cover [p. 1].
An up-close look at the education arms race of after-school learning, academic competitions, and the perceived failure of
even our best schools to educate children Beyond soccer leagues, music camps, and drama lessons, today’s youth are
in an education arms race that begins in elementary school. In Hyper Education, Pawan Dhingra uncovers the growing
world of high-achievement education and the after-school learning centers, spelling bees, and math competitions that it
has spawned. It is a world where immigrant families vie with other Americans to be at the head of the class, putting in
hours of studying and testing in order to gain a foothold in the supposed meritocracy of American public education. A
world where enrichment centers, like Kumon, have seen 194 percent growth since 2002 and target children as young as
three. Even families and teachers who avoid after-school academics are getting swept up. Drawing on over 100 in-depth
interviews with teachers, tutors, principals, children, and parents, Dhingra delves into the why people participate in this
phenomenon and examines how schools, families, and communities play their part. Moving past "Tiger Mom"
stereotypes, he addresses why Asian American and white families practice what he calls "hyper education" and whether
or not it makes sense. By taking a behind-the-scenes look at the Scripps National Spelling Bee, other national
competitions, and learning centers, Dhingra shows why good schools, good grades, and good behavior are seen as not
enough for high-achieving students and their parents and why the education arms race is likely to continue to expand.
Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje, gaan hij en al zijn rode broertjes en zusjes als één grote vis
zwemmen, zodat vijanden hen niet meer durven aanvallen. Prentenboek met grote, kleurrijke platen. Vanaf ca. 5 jaar.
Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933.
Knowledge of cholesterol and its interaction with protein molecules is of fundamental importance in both animal and
human biology. This book contains 22 chapters, dealing in depth with structural and functional aspects of the currently
known and extremely diverse unrelated families of cholesterol-binding and cholesterol transport proteins. By drawing
together this range of topics the Editor has attempted to correlate this broad field of study for the first time. Technical
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aspects are given considerable emphasis, particularly in relation cholesterol reporter molecules and to the isolation and
study of membrane cholesterol- and sphingomyelin-rich "raft" domains. Cell biological, biochemical and clinical topics are
included in this book, which serve to emphasize the acknowledged and important benefits to be gained from the study of
cholesterol and cholesterol-binding proteins within the biomedical sciences and the involvement of cholesterol in several
clinical disorders. It is hoped that by presenting this topic in this integrated manner that an appreciation of the fact that
there is much more that needs to be taken into account, studied and understood than the widely discussed "bad and
good cholesterol" associated, respectively, with the low- and high-density lipoproteins, LDL and HDL.
Waar is Dribbel?
Cincinnati Magazine
Cumulated Index Medicus
Ethan Frome
Pennsylvania Business-to-business Marketing Directory
de autobiografie
Tien vingertjes en tien teentjes
Forthcoming Books
Why Good Schools, Good Grades, and Good Behavior Are Not Enough
Eerst doodden ze mijn vader
Van Jojo Moyes (‘Voor jou’/ ‘Me Before You’) verscheen de bundel ‘Jij en ik & andere verhalen’.
Nell is 26 en ze is nog nooit in Parijs geweest. Eigenlijk is ze nog nooit een romantisch
weekendje weggeweest. Reizen is... niet echt haar ding. Dat gaat veranderen, heeft ze besloten:
ze gaat met haar vriend Pete naar de lichtstad. Maar dan laat Pete haar zitten op de dag van
vertrek – en Nell besluit iedereen (en vooral zichzelf) te bewijzen dat ze een zelfstandige en
avontuurlijke jonge vrouw is door alsnog op die trein te stappen. Eenmaal alleen in Parijs,
ontdekt Nell een kant van zichzelf waarvan ze niet had durven vermoeden dat zij die had... In de
novelles ‘Jij en ik’, ‘Een week in Parijs’ en nog 9 nieuwe, niet eerder verschenen verhalen ziet
de lezer Jojo Moyes op haar best. Van Jojo Moyes zijn wereldwijd al meer dan 29 miljoen boeken
verkocht. ‘Me Before You’, de verfilming van haar bestseller ‘Voor jou’, was een grote hit. Dat
boek werd gevolgd door ‘Een leven na jou’ (After You)
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben allemaal tien
vingertjes en tien teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en een tekst op
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rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
'Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een deel van mijn familie. Het
verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen
andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw
verhaal geweest.'- Loung Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime
van Pol Pot overleeft. Meeslepend en indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs
Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over
moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie die haar omringt, vecht
dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs
verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht
naar overleving.' - Zuster lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge
getuige van de gruweldaden van de Rode Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven.
Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers van, nu en volgende
generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja werd
geportretteerd in The Killing Fields
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar
broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer deelden en
waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian Robinson, haar
opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw
naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton, waar ze voor het eerst
voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren
waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd
Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In
dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze
probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende
politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of
hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als
populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor
en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de
historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte
Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn
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verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door
momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in
de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en
haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal
eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters,
raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar
dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
De beroemde klassieker in een nieuwe vertaling, met de originele tekeningen van Winnie de Poehillustrator Ernest H. Shepard. Het is lente. Aan de oever van de rivier genieten Mol en Rat van
het zorgeloze leven. Ze picknicken, maken tochtjes in Rats roeiboot, en Rat vertelt Mol alles
over de wijde wereld. Bijvoorbeeld over het Wilde Woud, waar gevaarlijke dieren wonen, over Das,
die nooit bezoek wil, en over de rijke Pad, die in het mooiste en grootste huis in de omtrek
woont. Pad heeft de ene bevlieging na de andere. Als de vrienden met Pads splinternieuwe
woonwagen van de weg worden gereden door een auto, raakt Pad helemaal bezeten van deze
razendsnelle manier van reizen. En vanaf dat moment kan hij nog maar aan één ding denken: hij
moet en zal ook een auto bemachtigen... Generaties zijn opgegroeid met dit tijdloze verhaal over
vriendschap, trouw en optimisme. Door de jaren heen zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van
verkocht, en er zijn bewerkingen van gemaakt voor toneel en film. Deze editie werd opnieuw
vertaald en helemaal in kleur geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.
De druiven der gramschap
Molecular Biology of the Cell
Sources
Canadian Periodical Index
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically:
P-Z, Supplement and bibliography
Black Beauty
Een brug naar Terabithia / druk 3
De reuzenperzik
Ivy+ Admission Analytics for the Fox Parent
Een rimpel in de tijd
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Het olifantje Babar dat zijn moeder heeft verloren, wordt in de stad opgevoed door een lieve oude dame. Groot formaat
prentenboek met zachtgekleurde tekeningen en handgeschreven tekst. Vanaf ca. 4 jaar.
Aan de hand van zijn eigen ervaringen vertelt een dertienjarige jongen over wat het betekent voor pubers om het
syndroom van Asperger te hebben. Vanaf ca. 13 jaar.
Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a
ringside seat on the issues shaping the region.
In dit boek maakt Barack Obama waar wat hij in ‘Dromen van mijn vader’ beloofde: te laten zien hóé je het verschil kan
maken in de politiek. In ‘De herovering van de Amerikaanse droom’ legt hij de blauwdruk voor de politieke filosofie
waarmee hij campagne zou voeren, en uiteindelijk president zou worden. Obama is zowel overtuigd als vervuld van zijn
idealen, maar hij is ook praktisch. Amerika moet een minder verdeeld land worden, er moet verbetering komen in de
levens van mensen met lage inkomens, en toenadering worden gezocht tussen de verschillende etnische groeperingen;
het zijn enkele van de ambitieuze uitgangspunten waarmee Obama de verkiezingen in ging. ‘De herovering van de
Amerikaanse droom’ geeft een unieke kijk in de Amerikaanse politiek en de invloed ervan op het dagelijks leven, en in
het persoonlijk leven van Barack en Michelle Obama en hun weg naar de top.
Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900.
Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar
geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een
gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die
haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van
haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse
doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het
meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse,
sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-deopenhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit
realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is
over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil
gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties
omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’
Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig
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uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van
dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om
elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz
‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle
dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel
waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse
schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische
familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder
de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een raar bouwvallig
huis op de top van een hoge heuvel in het zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve tantes altijd hard
werken. Aan dit saaie leven komt een eind als hij van een oud mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje
bij de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de boom een reusachtige perzik die zo groot wordt als een huis!
James kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw Spin,
Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen beleven ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en
zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Het verhaal van Babar het olifantje
Mafkezen en het Asperger-syndroom
Jij en ik
De lange weg naar de vrijheid
Economic Eye
Grade 3 Reading
De herovering van de Amerikaanse droom
De edele kunst van not giving a f*ck
Index
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Cholesterol Binding and Cholesterol Transport Proteins:
NewsweekDe lange weg naar de vrijheidde autobiografieAtlas Contact
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker
verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018
op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met
haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken.
Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van
het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten
te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek.
Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van
het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en
Oorsprong
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn
eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is
naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse
hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots
en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
Mijn verhaal
Agrindex
De wind in de wilgen
Newsweek
Dokter De Soto / druk 1
de tegendraadse aanpak voor een goed leven
De Zaak Styles
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