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Decision Mathematics John Hebborn 2000 A syllabus-specific textbook providing worked examples,
exam-level questions and many practice exercises, in accordance to the new Edexcel AS and
Advanced GCE specification.
Hitler en Stalin Alan Bullock 2001 Dubbel-biografie waarin parellellen getrokken worden tussen
beide dictators en hun totalitaire systemen.
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land
brengt Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land
bestaat Een tijdelijk ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun
Indiase afkomst en de verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt
een Amerikaans gezin door het India van hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de
Indiase vrouw die s middags op hem past; een jong echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op
hun emotionele reizen over de grenzen van landen en generaties is elk personage op zoek naar
liefde. Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest
veelbelovende hedendaagse schrijvers.
Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen Jessica Pan 2019-06-12 Wat gebeurt er als
een introvert zich als extravert gaat gedragen? Sorry dat ik te laat ben, is een verslag van dit
avontuur Wat als je in plaats van van dingen weg rent, ernaartoe rent, met je armen open? Sommige
mensen zijn goed in het praten met vreemden, vrienden maken op feestjes, spontaan dansen op
straat... Jessica Pan is goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen alsof ze slaapt (wat ze
deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren). Maar ze realiseert zich ook
dat ze daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties, spontane ervaringen... Ze wil
grootser en gelukkiger leven. Maar dan moet er iets veranderen. Een jaar lang leeft ze als extravert:
in haar eentje dansen op een rave, praten met vreemden in het ov, reizen zonder plan en optreden
in een comedyclub. Hoe verandert dat haar leven, en nog belangrijker; is ze gelukkiger?
Core Mathematics C3 2004 Easing the transition from GCSE to AS level, this textbook meets the
2004 Edexcel specifications and provides numerous worked examples and solutions to aid
understanding of key concepts.
Core Mathematics Greg Attwood 2004 Updated for the 2004 specification, these new Core books
are in full colour to ease the transition from GCSE to A Level. Tailor-made for the new specification
and written by members of an experienced Senior Examining Team, you can be sure they provide
everything students need to succeed.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie 2016-10-14 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.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een viertal
jonge verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen
vallen van elfen die hun verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.
De rest van de dag Kazuo Ishiguro 2013-07-11 'De rest van de dag' van Nobelprijswinnaar Ishiguro
werd bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in
de hoofdrollen. In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens, een
ouder wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord Darlington, in de jaren
dertig en veertig. Zijn leven lang heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever,
maar achteraf blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest
van de dag’ werd bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma
Thompson in de hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs
uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur.
‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de
wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Tragedie van een volk Orlando Figes 2013-08-16 Tragedie van een volk is het eerste alomvattende
werk over de Russische Revolutie in één boek; het geldt reeds vanaf zijn voltooiing in 1996 als een
klassieker, zowel in de hoedanigheid van literair meesterwerk als van historisch standaardwerk.
Orlando Figes hanteert op briljante wijze een individueel perspectief, ontleend aan de privéverslagen van verscheidene figuren, wier tragische persoonlijke belevenissen met het algemene
verhaal zijn verweven. Figes laat ons de Revolutie begrijpen als een menselijk samenspel van
gebeurtenissen. Een monument van geschiedschrijving, dat al vele lezers in het hart heeft geraakt.
Eindelijk weer leverbaar, in een aantrekkelijk geprijsde heruitgave. ‘[Figes] schildert met zwierige
streken een magnifiek tableau van de Revolutie.’ NRC Handelsblad ‘(...) een meeslepende vertelling
over gebeurtenissen die een enorme impact op de wereld hadden.’ De Volkskrant ‘Figes is erin
geslaagd de ervaring van de Revolutie weer te geven zoals miljoenen gewone Russen die hebben
meegemaakt.’ The independent on Sunday ‘Ook het contemporaine Rusland wordt verhelderd.’ Vrij
Nederland ‘Geschreven in een schitterende stijl (...).’ Nederlands Dagblad
Een theorie van rechtvaardigheid John Rawls 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing over
rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen
worden met hun 50 neven.
De Russische revolutie Sheila Fitzpatrick 2014-09-02 De Russische Revolutie van 1917 heeft
diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick beschrijft
niet alleen de politieke, economische, maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische
Revolutie, maar ook de verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes
werden gemaakt en waarom de tegenstanders van de bolsjewieken het onderspit dolven. Een zeer
analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest. Sheila
Fitzpatrick (1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen
boeken over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan. Over de ingrijpende maatschappelijke en
culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig, en over het dagelijks leven onder Stalin.
Core Mathematics C4 Keith Pledger 2004 Easing the transition from GCSE to AS level, this
textbook meets the 2004 Edexcel specifications and provides numerous worked examples and
solutions to aid understanding of key concepts.

Emile Durkheim Émile Durkheim 1993 Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
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