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De haas met de amberkleurige ogen Edmund de Waal 2011-12-21 Geheel herziene,
prachtig geïllustreerde editie. In september verschijnt de 12e druk van deze internationale
bestseller. Edmund de Waal beschrijft op meeslepende wijze de geschiedenis van zijn
familie en hun bijzondere netsukeverzameling. Van een ontluikend imperium in Odessa naar

het fin de siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het naoorlogse Tokio: tegen de achtergrond
van een tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de netsukes door de generaties van
zijn opmerkelijke familie.
Afscheid van de wapenen Ernest Hemingway 2014-08-28 Dé grote Amerikaanse roman over
de Eerste Wereldoorlog In zijn semi-autobiografische roman uit 1929 vertelt Ernest
Hemingway het onvergetelijke verhaal van een Amerikaanse ambulancechauffeur aan het
Italiaanse front en zijn liefde voor een Engelse verpleegster. Tegen de achtergrond van de
onverbiddelijke oorlog schetst Hemingway een portret van hun onmogelijke liefde met een
intensiteit die ongeëvenaard is in de moderne literatuur. Afscheid van de wapenen is een
van de allermooiste anti-oorlogsromans ooit geschreven. Met deze herziene uitgave is
Hemingways meesterwerk nu voor het eerst sinds 25 jaar weer verkrijgbaar in het
Nederlands. Jan Vantoortelboom, auteur van Meester Mitraillette, schreef er een voorwoord
bij.
De gebroken ladder Keith Payne 2017-06-08 Financiële onzekerheid leidt tot irrationeel en
roekeloos gedrag Het verhaal van ongelijkheid is die van de sociale ladder. Wij kijken naar
de mensen om ons heen om onze welvaart te bepalen. Een arme Amerikaan zou in India rijk
zijn met zijn ijskast en smartphone, maar hij ervaart toch echte armoede. En op het moment
dat iemand zich arm voelt, is wetenschappelijk aangetoond dat ze beslissingen op de korte
termijn – die vaak op de lange termijn verkeerd zijn – gaan nemen. Keith Payne onderzoekt
hoe ongelijkheid binnen onze eigen sociale omgeving ons financieel verdeelt. Maar ook
welke ingrijpende gevolgen het heeft op de manier waarop we denken, hoe we reageren op

stress, hoe onze immuunsystemen functioneren en hoe we morele ideeën, zoals
rechtvaardigheid en eerlijkheid, bekijken. Ongelijkheid creëert sociale problemen, zoals een
lagere gemiddelde levensverwachting, ernstige gezondheidsproblemen, psychische
aandoeningen en criminaliteit. De gebroken ladder onderzoekt alle fysieke, psychologische
en morele effecten van ongelijkheid en geeft zo een helder, maar ook verontrustend beeld
over onze wereld in deze tijd. Keith Payne doceert psychologie aan de Universiteit van North
Carolina. Hij publiceerde meer dan zeventig artikelen en hoofdstukken over ongelijkheid en
discriminatie. Zijn werk is onder andere gepubliceerd in The Huffington Post, The Atlantic,
Scientific American en Psychology Today.
Understanding Psychology Charles G. Morris 2013-11-01 Continuing Attention to Enduring
Issues in Psychology Understanding Psychology, 10th edition highlights the enduring issues
that cut across and unite all subfields of psychology- Person-Situation, Nature-Nurture,
Stability-Change, Diversity-Universality, and Mind-Body- to show students the surprising
unity and coherence of the diverse and exciting science of psychology. This 14-chapter
program presents a scientific, accurate, and current overview of the fundamental concepts of
psychology in a clear and accessible language, with significant emphasis on applications of
psychology. It is current without being trendy. A better teaching and learning experience This
program will provide a better teaching and learning experience- for you and your students.
Here's how: *Personalize Learning - The new MyPsychLab delivers proven results in helping
students succeed, provides engaging experiences that personalize learning, and comes
from a trusted partner with educational expertise and a deep commitment to helping

students and instructors achieve their goals.*Improve Critical Thinking - Five enduring
themes are woven throughout the text to help students connect ideas across chapters, while
critical thinking questions within chapters push students to a deeper understanding of the
material. *Engage Students - Applying Psychology exercises in each chapter allow students
to connect what they have learned to real-life problems and situations, such as how to use
the principles of psychology to tackle environmental conservation. *Explore Research - This
introductory book references relevant research reflecting how psychology is both rapidly
evolving and remaining the same. Using the Experiment's Tool in the new MyPsychLab,
students participate in classic experiment simulations to experience the research process
firsthand. *Support Instructors - This book is supported by Pearson's unrivaled instructor
resources for introductory psychology, including the new 17 episode MyPsychLab video
series, an expansive class-tested Test Bank, interactive PowerPoints, an easy to use
Instructor's Manual, Clicker questions and support for a broad range of learning
management systems.
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en
vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die
ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel,
maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl
andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In
De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt
versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes

belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de
belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt
ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig.
Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen
boodschap meer kleefkracht te geven.
The moment of Lift Melinda Gates 2019-04-23 Melinda Gates zet vrouwen centraal in haar
visie op een betere wereld Melinda Gates heeft een missie. Al twintig jaar zet ze zich als
medeoprichter van de Bill & Melinda Gates Foundation in om oplossingen te vinden voor
diegenen met de meest dringende problemen, waar ook ter wereld. Eén ding werd haar
hierbij steeds duidelijker: in het streven naar vooruitgang zijn vrouwen essentieel. In haar
inspirerende debuut duikt ze in de relatie tussen de emancipatie van vrouwen en
succesvolle samenlevingen. Gebaseerd op haar jarenlange inzet voor vrouwenrechten,
zoals het recht op geboortebeperking, emancipatie op de werkvloer en het uitbannen van
alle vormen van seksisme, schetst ze een beeld van de enorme mogelijkheden die er zijn
om verandering teweeg te brengen. En hoe we zelf ons steentje bij kunnen dragen. De vele
ontroerende gesprekken met vrouwen van over de hele wereld en de ontluisterende data
veranderen De moment of lift in een hartstochtelijk statement van een vrouw die uitgroeide
tot een van de meest vooraanstaande voorvechtsters van gelijke rechten voor iedereen.
The Enduring Questions of Politics Werner J. Feld 1969
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet

alleen een lieve vriendin - doordat ze zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Understanding Psychology, Books a la Carte Plus NEW MyPsychLab Charles G. Morris
2012-01-10 Continuing Attention to Enduring Issues in Psychology Understanding
Psychology, 10thedition highlights the enduring issues that cut across and unite all subfields
of psychology- Person-Situation, Nature-Nurture, Stability-Change, Diversity-Universality,
and Mind-Body- to show students the surprising unity and coherence of the diverse and
exciting science of psychology. This 14-chapter program presents a scientific, accurate, and
current overview of the fundamental concepts of psychology in a clear and accessible
language, with significant emphasis on applications of psychology. It is current without being
trendy. A better teaching and learning experience This program will provide a better teaching
and learning experience— for you and your students. Here’s how: Personalize Learning- The
new MyPsychLab delivers proven results in helping students succeed, provides engaging
experiences that personalize learning, and comes from a trusted partner with educational
expertise and a deep commitment to helping students and instructors achieve their goals.
Improve Critical Thinking— Five enduring themes are woven throughout the text to help
students connect ideas across chapters, while critical thinking questions within chapters
push students to a deeper understanding of the material. Engage Students—Applying
Psychologyexercises in each chapter allow students to connect what they have learned to
real-life problems and situations, such as how to use the principles of psychology to tackle
environmental conservation. Explore Research— This introductory book references relevant
research reflecting how psychology is both rapidly evolving and remaining the same. Using

the Experiment’s Tool in the new MyPsychLab, students participate in classic experiment
simulations to experience the research process firsthand. Support Instructors— This book is
supported by Pearson’s unrivaled instructor resources for introductory psychology, including
the new 17 episode MyPsychLab video series, an expansive class-tested Test Bank,
interactive PowerPoints, an easy to use Instructor’s Manual, Clicker questions and support
for a broad range of learning management systems. This Books a la Carte Edition is an
unbound, three-hole punched, loose-leaf version of the textbook and provides students the
opportunity to personalize their book by incorporating their own notes and taking only the
portion of the book they need to class - all at the fraction of the bound book price. It comes
packaged with an access code to MyPsychLab, helping students succeed, provides
engaging experiences that personalize learning, and comes from a trusted partner with
educational expertise and a deep commitment to helping students and instructors achieve
their goals.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het
kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de
beren op de weg en niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in
dit fascinerende boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle
veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en
opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot
fantastische resultaten.
Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen Jaron Lanier 2018-

07-18 In ‘Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen’ stelt
Silicon Valley-pionier Jaron Lanier dat een leven zonder sociale media ons aardiger,
verstandiger en gelukkiger maakt. Sociale media hebben de neiging het slechtste in ons
naar boven te halen. Ze maken ons dommer, egoïstischer en willozer. Ze misleiden ons met
illusies van populariteit en succes. Ze geven ons het idee meer ‘verbonden’ te zijn dan ooit,
terwijl we in werkelijkheid van andere mensen vervreemd raken. We denken zelf te kiezen,
maar worden voortdurend bestookt met gerichte advertenties en zijn weerloos tegenover
algoritmen van de rijkste bedrijven ter wereld, die verdienen aan de manipulatie van hun
gebruikers. In tien scherpzinnige argumenten fileert Lanier het kwaad van de sociale media
en geeft hij een aanzet tot een rijkere, menselijkere manier van online netwerken.
Tijgers in rood weer Liza Klaussmann 2012-10-04 Nick en haar nicht Helena groeien samen
op met de zwoele zomerhitte, de zongebleekte dokken en feestjes vol gin en jazz van het
prachtige Tiger House op Martha s Vinyard. Het zijn de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op het punt Martha s Vinyard
te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers huwelijk. Nick reist haar jonge
echtgenoot Hughes tegemoet, die terugkeert van het front. Begin zestiger jaren gaan Nick
en Helena terug naar Tiger House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat
gevoel van grenzeloze mogelijkheden terug te halen en de teleurstelling over het verloop
van hun levens te verdoven. Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere
geheimen aan het licht die de familie voor altijd zullen ontwrichten.
World Media Ethics Robert S. Fortner 2017-08-07 Emphasizing the intertwined concepts of

freedom of the press and social responsibility, this is the first book to cover media ethics
from a truly global perspective. Case studies on hot topics and issues of enduring
importance in media studies are introduced and thoroughly analyzed, with particular focus on
ones involving social media and public protest Written by two global media ethics experts
with extensive teaching experience, this work covers the whole spectrum of media, from
news, film, and television, to advertising, PR, and digital media End-of-chapter exercises,
discussion questions, and commentary boxes from a global group of scholars reinforce
student learning, engage readers, and offer diverse perspectives
Books in Print 1993
Cumulative Book Index 1994 A world list of books in the English language.
Dynamica Russell Charles Hibbeler 2010 Boek bevat vraagstukken, analyseprocedures en
diverse voorbeelden ter illustratie. Op de site staan animaties en videouitwerkingen met
uitgebreide instructies.
Schitterende ruines Jess Walter 2014-02-27 Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen
vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van het enige
hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het glinsterende water. Aan de horizon
verschijnt een boot met op het dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een
Amerikaanse actrice en doodziek, zo ontdekt hij als ze haar intrek neemt in zijn hotel.
Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van
filmproducent Michael Deane op zoek naar de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten.
Schitterende ruines vertelt het meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar

onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het landelijke Cinque
Terre van 1962 met het genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende
ruines handelt over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en
over het verleden dat we soms als een ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven
zich ontrolt: gecompliceerd en wreed en dichterlijk en betoverend tegelijk. Jess Walter
schreef gedurende de afgelopen vijftien jaar met tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij
debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves. Daarna volgden vijf romans, waaronder
National Book-award finalist The Zero en The Edgar Allen Poe-award winnaar Citizen Vince.
Hij woont in Spokane, Washington. `Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres,
kunstvormen en taalregisters uithaalt in Schitterende ruines is ronduit spectaculair. De
Groene Amsterdammer `Walter heeft een grootse roman geschreven. The Observer
The Oxford Handbook of Anglo-Saxon Archaeology Helena Hamerow 2011-03-31 Written by
a team of experts and presenting the results of the most up-to-date research, The Handbook
of Anglo-Saxon Archaeology will both stimulate and support further investigation into a
society poised at the interface between prehistory and history.
Jung, C.G., Psychologische typen Carl Gustav Jung 2003
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus
1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van
1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het
lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten

worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van
deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek
zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde
ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer
dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht.
"Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar
wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van
alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Who's Who in America 1996 Marquis Who's Who, Inc 1995-09 Compilation of brief profiles
of American men and women who have achieved prominence in various fields of endeavor
De tiende cirkel Jodi Picoult 2013-02-19 De mooie, veertienjarige Trixie is voor het eerst
verliefd. Maar dan wordt haar wereld op zijn kop gezet door een daad van bruut geweld.
Opeens lijkt alles waar Trixie in geloofde een leugen. Kan de jongen die altijd aan de deur
kwam de dader zijn? Trixie zegt van wel. En dat is genoeg om haar vader Daniel een reis
naar de hel te laten maken en terug om zijn dochter te beschermen.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de
wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of
de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de
ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken een

rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben
ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren
blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan
zichzelf, maar aan een speling van de natuur te danken. Diamond won met dit boek,
waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft
een boek met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature
Jared Diamond is hoogleraar fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij
verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en is bekend als auteur van
populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim een
miljoen exemplaren verkocht.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een
barst in de bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar;
ze delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze
ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die
langzaam haar geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen
de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het gezelschap van haar
medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in
verwarring en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en het JapansAmerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht. Alice' vervreemde dochter,
die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende

aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het
verdriet van een rauw verlies. Een tour de force van een dwingende, betoverende en
ontroerende stem.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Daar staat mij niets van bij Nora Ephron 2011-04-28 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
Current Issues and Enduring Questions Sylvan Barnet 2013-08-23 The unique collaborative
effort of a professor of English and a professor of philosophy, Current Issues and Enduring
Questions is an extensive resource for teaching argument, persuasive writing, and rigorous
critical thinking. This extraordinarily versatile text and reader continues to address current

student interests and trends in argument, research, and writing.Its comprehensive coverage
of classic and contemporary approaches to argument includes Aristotelian, Toulmin, and a
range of alternative views, including a new chapter on analyzing and writing about
arguments in popular culture. Readings on contemporary controversies (including student
loan debt, locavorism, and the boundaries of online privacy) and classical philosophical
questions (such as How free is the will of the individual?) are sure to spark student interest
and lively discussion and writing, and new e-Pages take advantage of what the Web can do
by including videos, speeches, film trailers, and other multimodal arguments.
The Cumulative Book Index 1989
In ongenade J.M. Coetzee 2012-07-11 Met In ongenade werd J.M. Coetzee wereldberoemd.
Het geldt inmiddels als een moderne klassieker. In ongenade werd verfilmd als Disgrace.
Voor een man van zijn leeftijd, tweeënvijftig, gescheiden, heeft hij het probleem van de seks
naar zijn idee heel aardig opgelost. Iedere donderdagmiddag rijdt hij naar Green Point. Stipt
om twee uur drukt hij op de bel bij de ingang van Windsor Mansions, zegt zijn naam en gaat
naar binnen. In de deur van nummer 113 staat Soraya op hem te wachten. Een
wetenschapsman, werkzaam aan de universiteit maar in ongenade gevallen door een affaire
met een studente, trekt zich terug op de afgelegen boerderij van zijn dochter, in de hoop
enig evenwicht in zijn leven aan te brengen. Maar de harde werkelijkheid rukt meedogenloos
op en verstoort alle broze relaties. Hij wordt samen met zijn dochter het slachtoffer van een
gewelddadige actie.
Handbook of Gender Research in Psychology Joan C. Chrisler 2010-03-12 Donald R.

McCreary and Joan C. Chrisler The Development of Gender Studies in Psychology Studies
of sex differences are as old as the ?eld of psychology, and they have been conducted in
every sub?eld of the discipline. There are probably many reasons for the popularity of these
studies, but three reasons seem to be most prominent. First, social psychological studies of
person perception show that sex is especially salient in social groups. It is the ?rst thing
people notice about others, and it is one of the things we remember best (Fiske, Haslam, &
Fiske, 1991; Stangor, Lynch, Duan, & Glass, 1992). For example, people may not remember
who uttered a witty remark, but they are likely to remember whether the quip came from a
woman or a man. Second, many people hold ?rm beliefs that aspects of physiology suit men
and women for particular social roles. Men’s greater upper body strength makes them better
candidates for manual labor, and their greater height gives the impression that they would
make good leaders (i. e. , people we look up to). Women’s reproductive capacity and the
caretaking tasks (e. g. , breastfeeding, baby minding) that accompany it make them seem
suitable for other roles that require gentleness and nurturance. Third, the logic that underlies
hypothesis testing in the sciences is focused on difference. Researchers design their studies
with the hope that they can reject the null hypothesis that experimental groups do not differ.
Vital Contemporary Issues RoyCheck B. Zuck 2004-09-07 'Vital'...pertaining to life; essential;
of critical importance. 'Contemporary'...of the present time; belonging to the same time or
period. 'Issues'...a point or matter, the decision of which is of special or public importance.
How does the Christian faith affect our understanding of vital contemporary issues such as
abortion, euthanasia, and the AIDS crisis? How can we evaluate the moral conflicts of our

era from the perspective of biblical truth, and what does the Bible say about social issues,
modern-day claims to miraculous gifts, and the tragedy of suicide? 'Vital Contemporary
Issues: Examining Current Questions and Controversies' draws upon the insights and
studies of numerous evangelical scholars and writers to address crucial moral and social
concerns. Some of the chapters included in this volume are: Biblical Absolutes and Moral
Conflicts by Norman L. Geisler Euthanasia: A Biblical Approach by J. Kerby Anderson The
Church and the AIDS Crisis by Timothy D. Howell Evangelical Pluralism: A Singular Problem
by W. Gary Phillips Christian readers, church leaders, and pastors alike will appreciate the
insight and guidance of 'Vital Contemporary Issues'.
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de
westerse filosofie.
Understanding Psychology Charles G. Morris 2012-01 Continuing Attention to Enduring
Issues in Psychology Understanding Psychology, 10th edition highlights the enduring issues
that cut across and unite all subfields of psychology- Person-Situation, Nature-Nurture,
Stability-Change, Diversity-Universality, and Mind-Body- to show students the surprising
unity and coherence of the diverse and exciting science of psychology. This 14-chapter
program presents a scientific, accurate, and current overview of the fundamental concepts of
psychology in a clear and accessible language, with significant emphasis on applications of
psychology. It is current without being trendy. A better teaching and learning experience This
program will provide a better teaching and learning experience- for you and your students.
Here's how: Personalize Learning - The new MyPsychLab delivers proven results in helping

students succeed, provides engaging experiences that personalize learning, and comes
from a trusted partner with educational expertise and a deep commitment to helping
students and instructors achieve their goals. Improve Critical Thinking - Five enduring
themes are woven throughout the text to help students connect ideas across chapters, while
critical thinking questions within chapters push students to a deeper understanding of the
material. Engage Students - Applying Psychology exercises in each chapter allow students
to connect what they have learned to real-life problems and situations, such as how to use
the principles of psychology to tackle environmental conservation. Explore Research - This
introductory book references relevant research reflecting how psychology is both rapidly
evolving and remaining the same. Using the Experiment's Tool in the new MyPsychLab,
students participate in classic experiment simulations to experience the research process
firsthand. Support Instructors - This book is supported by Pearson's unrivaled instructor
resources for introductory psychology, including the new 17 episode MyPsychLab video
series, an expansive class-tested Test Bank, interactive PowerPoints, an easy to use
Instructor's Manual, Clicker questions and support for a broad range of learning
management systems. Note: MyPsychLab does not come automatically packaged with this
text. To purchase MyPsychLab, please visit: www.mypsychlab.com or you can purchase the
a la carte version of the text + MyPsychLab: ISBN-10: 0205847226 / ISBN-13:
9780205847228 This Books a la Carte Edition is an unbound, three-holed punched, looseleaf version of the textbook and provides students the opportunity to personalize their book
by incorporating their own notes and taking only the portion of the book they need to class -

all at a fraction of the bound book price.
De kanonnen van augustus Barbara Tuchman 2014-09-17 In De kanonnen van augustus,
inmiddels een klassiek boek, beschrijft de Amerikaanse historica Barbara Tuchman het
politieke voorspel en de eerste oorlogshandelingen van het bloedige treffen dat in korte tijd
zal uitgroeien tot een wereldbrand, de Eerste Wereldoorlog. Op boeiende wijze vertelt zij
over het koortsachtig diplomatiek overleg en de voor de Fransen en Belgen zo moeilijke
eerste oorlogsmaand. In de eerste weken van de grote Europese oorlog, die op 1 augustus
1914 is uitgebroken, heeft het Eerste Duitse leger onder bevel van generaal Alexander von
Kluck in snel tempo België en Noord-Frankrijk onder de voet gelopen. Parijs wordt bedreigd.
Tuchman eindigt haar relaas bij de Marne, waar Franse en Britse eenheden de Duitse
opmars tot stilstand brengen. Briljant is een woord dat wel eens te gemakkelijk wordt
gebruikt; in de beoordeling van dit boek is het in de letterlijke betekenis op zijn plaats. - De
Volkskrant Barbara Tuchman heeft een feilloos instinct voor het onthullende detail en slaagt
erin zowel het ontzagwekkende grondpatroon op te roepen als de kleine bijzonderheden die
het menselijke bepalen. - Newsweek
International Who's Who of Authors and Writers 2004 Europa Publications 2003 Accurate
and reliable biographical information essential to anyone interested in the world of literature
TheInternational Who's Who of Authors and Writersoffers invaluable information on the
personalities and organizations of the literary world, including many up-and-coming writers
as well as established names. With over 8,000 entries, this updated edition features: *
Concise biographical information on novelists, authors, playwrights, columnists, journalists,

editors, and critics * Biographical details of established writers as well as those who have
recently risen to prominence * Entries detailing career, works published, literary awards and
prizes, membership, and contact addresses where available * An extensive listing of major
international literary awards and prizes, and winners of those prizes * A directory of major
literary organizations and literary agents * A listing of members of the American Academy of
Arts and Letters
Reconnecting Reading and Writing Alice S. Horning 2013-09-06 Reconnecting Reading and
Writing explores the ways in which reading can and should have a strong role in the teaching
of writing in college. Reconnecting Reading and Writing draws on broad perspectives from
history and international work to show how and why reading should be reunited with writing
in college and high school classrooms. It presents an overview of relevant research on
reading and how it can best be used to support and enhance writing instruction.
Ethics and Values in Social Work: Oxford Bibliographies Online Research Guide Oxford
University Press 2010-05-01 This ebook is a selective guide designed to help scholars and
students of social work find reliable sources of information by directing them to the best
available scholarly materials in whatever form or format they appear from books, chapters,
and journal articles to online archives, electronic data sets, and blogs. Written by a leading
international authority on the subject, the ebook provides bibliographic information supported
by direct recommendations about which sources to consult and editorial commentary to
make it clear how the cited sources are interrelated related. A reader will discover, for
instance, the most reliable introductions and overviews to the topic, and the most important

publications on various areas of scholarly interest within this topic. In social work, as in other
disciplines, researchers at all levels are drowning in potentially useful scholarly information,
and this guide has been created as a tool for cutting through that material to find the exact
source you need. This ebook is a static version of an article from Oxford Bibliographies
Online: Social Work, a dynamic, continuously updated, online resource designed to provide
authoritative guidance through scholarship and other materials relevant to the study and
practice of social work. Oxford Bibliographies Online covers most subject disciplines within
the social science and humanities, for more information visit www.aboutobo.com.
Paperbound Books in Print 1992
Het innovatiedilemma Clayton M. Christensen 2015-03-27 Geroemd door iedereen van
Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen die
begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn. Deze bestseller
presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder
kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links
en rechts ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst,
nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoonen auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan
gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is
‘een waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van
inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
10th International Symposium on Society and Resource Management

2004
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