Common Core The Lottery Shirley Jackson
Eventually, you will unquestionably discover a extra experience and achievement by spending more cash. nevertheless when? complete
you say you will that you require to acquire those all needs once having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic
in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more going on for the globe, experience, some places, similar
to history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own grow old to affect reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is Common Core The Lottery
Shirley Jackson below.

Philip Roth Blake Bailey 2021-04-22 Een imposant portret van de literaire grootmeester De veelgeprezen biograaf Blake Bailey werd
door Philip Roth aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven. Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg Bailey toegang tot
Roths persoonlijke archief en sprak hij diens vrienden, geliefden en collega’s. Ook met Roth zelf voerde hij zeldzaam
openhartigegesprekken. Bailey beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, hoe zijn literaire carrière bijna
ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe hij een pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook
onthult Bailey de waarheid over Roths tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna twintig jaar durende relatie met actrice
Claire Bloom. Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse literatuur in
aanraking komen, van realisme tot farce, van metafictie tot de tragiek van De Amerikaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys
jarenlange onderzoek naar Philip Roth is een uiterst leesbare, allesomvattende biografie van een van de grootste schrijvers van onze
tijd.
Choice 1984
Television Finales Douglas L. Howard 2018-11-13 Today more than ever, series finales have become cultural touchstones that feed
watercooler fodder and Twitter storms among a committed community of viewers. While the final episodes of The Fugitive and M*A*S*H
continue to rank among the highest rated broadcasts, more recent shows draw legions of binge-watching fans. Given the importance of
finales to viewers and critics alike, Howard and Bianculli along with the other contributors explore these endings and what they mean to
the audience, both in terms of their sense of narrative and as episodes that epitomize an entire show. Bringing together a veritable
"who’s who" of television scholars, journalists, and media experts, including Robert Thompson, Martha Nochimson, Gary Edgerton,
David Hinckley, Kim Akass, and Joanne Morreale, the book offers commentary on some of the most compelling and often controversial
final episodes in television history. Each chapter is devoted to a separate finale, providing readers with a comprehensive survey of these
watershed moments. Gathering a unique international lineup of journalists and media scholars, the book also offers readers an intriguing
variety of critical voices and perspectives.
Whole Novels for the Whole Class Ariel Sacks 2013-10-03 Work with students at all levels to help them read novels Whole Novels is a
practical, field-tested guide toimplementing a student-centered literature program that promotescritical thinking and literary
understanding through the study ofnovels with middle school students. Rather than using novels simplyto teach basic literacy skills and
comprehension strategies,Whole Novels approaches literature as art. The book is fullyaligned with the Common Core ELA Standards
and offers tips forimplementing whole novels in various contexts, includingsuggestions for teachers interested in trying out small steps
intheir classrooms first. Includes a powerful method for teaching literature, writing,and critical thinking to middle school students Shows
how to use the Whole Novels approach in conjunction withother programs Includes video clips of the author using the techniques in
herown classroom This resource will help teachers work with students of varyingabilities in reading whole novels.
De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte
verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek naar een slaapplaats ontmoet een
bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester
van het korte verhaal worden genoemd.
The Ultimate Book of Top Ten Lists Jami Frater 2009-11-03 A collection of obscure facts, impressive achievements, despicable crimes,
bizarre records, unforgettable films and more from the authors of listverse.com. Discover bizarre facts, amazing trivia, astonishing
mysteries, natural wonders, little-known people, useful tips and much more in this mammoth bathroom reader. From crime, movies and
music to science, history and literature, this book offers an incredible array of intriguing top-ten lists, including: • Urban
Legends—Debunked • Influential People Who Never Lived • Ancient Methods of Execution • Poisonous Foods We Love to Eat •
Inventions of the Middle Ages • Gruesome Fairytale Origins • Secret Societies • Amazing Film Swordfights • Bizarre Animal Mating
Rituals • Misconceptions About Evolution • Tips for Frugal Living • Fascinating Graveyards You Must See
Paperbound Books in Print 1971-07
De dissidenten Jonathan Lethem 2014-04-26 In De dissidenten vormen de stad New York en de twintigste eeuw het perfecte decor om
een buitengewone familie op te voeren: de Zimmers. Rose Zimmer `De Rode Koningin van Sunnyside Queens is een ouderwetse
communiste die met haar wispelturige persoonlijkheid en dwingende overtuigingen de buurt en haar familie tiranniseert. Haar even
briljante als koppige dochter Miriam is al net zo n gepassioneerde activiste, maar zij weet de verstikkende invloed van Rose te
ontvluchten en omarmt de hippiecultuur van Greenwich Village. Gedurende hun leven weten beide vrouwen ieder op eigen wijze de
verschillende mannen in hun leven aan zich te binden: echtgenoten, minnaars, excentrieke neven en een briljante zoon.Al deze
idealistische, onvolmaakte New Yorkers worstelen met hun utopische dromen, in een Amerika waar radicalisme wordt bekeken met
ontsteltenis, vijandigheid of onverschilligheid. Met zijn buitengewoon levendige proza brengt Lethem een groot deel van de twintigste
eeuw in beeld, maar uiteindelijk vormen familieverhoudingen en liefde het hart van deze Great American Novel.`De dissidenten is een
voorlopige kroon op zijn oeuvre. *****de Volkskrant
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt een
hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en
Alexander getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te worden. Wat de

inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat
het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt
Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in een fonkelende, verleidelijke stijl is
Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Common Core: Types of Text Linda Armstrong 2014-01-15 Centered around Common Core State Standards, Common Core: Types of
Text is designed to help students understand the characteristics of different types of text. Practice pages, student charts, graphic
organizers, research challenges, discussion starters, writing prompts, games, group activities, and recommended reading lists enable
students to practice: recognizing the influences of mythology on modern storytelling; analyzing the interplay of character, plot, and
setting in fiction; understanding the special format of plays; identifying organizational structures of nonfiction; and discovering the
characteristics of common types of nonfiction. --Mark Twain Media Publishing Company specializes in providing captivating,
supplemental books and decorative resources to complement middle- and upper-grade classrooms. Designed by leading educators, the
product line covers a range of subjects including mathematics, sciences, language arts, social studies, history, government, fine arts,
and character. Mark Twain Media also provides innovative classroom solutions for bulletin boards and interactive whiteboards. Since
1977, Mark Twain Media has remained a reliable source for a wide variety of engaging classroom resources.
Saint X Alexis Schaitkin 2020-05-12 Spannende en rake roman over een jonge vrouw die de waarheid achter de dood van haar zus
probeert te achterhalen. Wanneer Claire nietsvermoedend in een taxi stapt, gebeurt het ondenkbare. De chauffeur, Clive Richardson, is
een van de mannen die jaren terug verdacht werd van de moord op haar oudere zus Alison op het vakantie-eiland Saint X. Vanaf dat
moment raakt Claire geobsedeerd door de vraag wie haar zus nu eigenlijk was en wat er met haar is gebeurd. Terwijl ze Clives
vertrouwen probeert te winnen om hem te kunnen ontmaskeren, raakt ze juist steeds meer aan hem gehecht, verbonden door het
drama dat ze beiden hebben meegemaakt. Saint X blijft je echt bij: een fascinerend en raak verhaal over rouw, obsessie en verlies.
November road Lou Berney 2018-10-09 Buitengewoon – Stephen King Twee vreemden op de vlucht vinden elkaar onderweg. Franks
geluk is op. Als trouwe boef onder maffiabaas Marcello leerde hij dat iedereen vervangbaar is. Nu is hij aan de beurt: hij weet iets over
de moord op J.F. Kennedy en Marcello ziet hem liever dood dan levend. Het is dus tijd om te vluchten. Charlotte is achtentwintig en
moeder van twee dochtertjes. Haar man is een goedzak, maar ook een hopeloze zuipschuit en hun leven samen zit op een dood spoor.
Ze wil ervandoor. Zo ontmoeten twee vreemden elkaar onderweg. Voor Frank is Charlotte de perfecte dekmantel. Voor Charlotte is
Frank haar ticket naar een nieuw leven. Charlotte ziet dat hij sterk en lief is. Frank ontdekt dat zij slim en grappig is. Ze vinden elkaar en
voor het eerst wil Frank meer dan alleen overleven. Hij wil leven. Iedereen is vervangbaar behalve de vrouw van wie hij houdt. En dat
kan hun beiden het leven kosten... November road is het bloedstollende en hartverscheurende verhaal van onverwachte ontmoetingen,
nieuwe horizons en de hoop op een tweede kans.
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere
spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een
stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester
van het korte verhaal worden genoemd.
Common Core: Elements of Literature, Grades 6 - 8 Linda Armstrong 2014-01-15 Centered around Common Core State Standards,
Common Core: Elements of Literature is designed to help students understand such complex elements of literature as irony and
symbolism. Practice pages, student charts, graphic organizers, research challenges, discussion starters, writing prompts, games, group
activities, and recommended reading lists enable students to practice: Pinpointing character, setting, plot, and theme; uncovering
common symbols in fiction; detecting similes, metaphors, and other figures of speech; spotting verbal, situational, and dramatic irony;
and recognizing allegory, parody, and satire. --Mark Twain Media Publishing Company specializes in providing captivating, supplemental
books and decorative resources to complement middle- and upper-grade classrooms. Designed by leading educators, the product line
covers a range of subjects including mathematics, sciences, language arts, social studies, history, government, fine arts, and character.
Mark Twain Media also provides innovative classroom solutions for bulletin boards and interactive whiteboards. Since 1977, Mark Twain
Media has remained a reliable source for a wide variety of engaging classroom resources.
De Hongerspelen Suzanne Collins 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met haar moeder en haar zusje in het 12e en armste district
van Panem. Daar heerst het keiharde regime van het welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen moeten twaalf jongens
en twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood. Zo begeeft ook Katniss zich onder het oog van de
hele bevolking in de gemanipuleerde arena. Gevangen in een meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden en corrupte
politici staat ze voor de vraag: hoe ver ga je om te overleven?
Het schaduwjaar Kim Liggett 2019-09-17 Een beklemmende, duistere, angstaanjagende roman en een absolute pageturner. De
verfilming van Genadejaar is in de maak, met Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie's Angels remake en The Hunger Games) als
regisseur. Niemand praat over het genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun hele leven te horen dat ze de kracht hebben om
mannen te verleiden en andere vrouwen gek te maken van jaloezie. Men gelooft dat de huid van jonge vrouwen een krachtig extract
afstoot. Daarom worden ze voordat ze zestien jaar worden verbannen naar de wildernis, zodat ze gezuiverd en klaar voor het huwelijk
kunnen terugkeren. Maar niet iedereen zal het overleven. Tierney James droomt van een beter leven: een samenleving die geen
vrienden en vrouwen tegen elkaar opzet. Maar als haar eigen genadejaar dichterbij komt, realiseert ze zich al snel dat de extreme
leefomstandigheden daar niet haar grootste probleem zullen zijn. Het zijn ook niet de stropers die zich in het bos schuilhouden; mannen
die wachten op hun kans om een van de meisjes te vermoorden en zo hun fortuin te maken op de zwarte markt. De grootste bedreiging
voor de genadejaarmeisjes zijn ze zelf. 'Liggetts bloedstollende boek toont op schitterende wijze de hoge kosten van een
vrouwonvriendelijke wereld die de macht van vrouwen ontkent en doet dit met een hart-in-je-keelverhaal. Ik kon niet stoppen met lezen.'
Libba Bray, auteur van The Diviners 'Genadejaar is een opmerkelijk en actueel verhaal over de banden tussen vrouwen, en de moed die
nodig is om een samenleving te trotseren die uit is op de vernietiging van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit boek moeten lezen.'
Sabaa Tahir, auteur van Vuur en As 'Genadejaar is een boek voor elke vrouw die ooit het gevoel heeft gehad dat niemand haar hoorde.
Een boek voor iedereen die zich ooit klein of minder heeft gevoeld. […] Slim, lyrisch en zo belangrijk. Ik wil dat iedereen dit boek leest!'
Jasmine Warga, auteur van Mijn hart en andere zwarte gaten
De geesten van Hill house Shirley Jackson 2018-10-18 ‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste roman en een icoon in
het horrorgenre, weerspiegelt de kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge, getroebleerde vrouw,
overnacht in het gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.

Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages, met verregaande consequentie. Jacksons romans worden gekarakteriseerd
door een realistische toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill House’ is door Netflix verfilmd.
Horror Literature Marshall B. Tymn 1981 Provides a look at the historical development of horror literature, with an annotated bibliography
of major works in the genre, including fiction, poetry, literary criticism, biography, and bibliography
Family and Parenting 3-Book Bundle Michael Reist 2014-10-08 This special three-book bundle collects sage advice and guidance for
today’s parent struggling to keep up in a rapidly-changing world. Two titles by Michael Reist discuss education; school is our children’s
second home. They will spend more time there than anywhere else in their formative years. We all need to talk honestly about the nature
of this environment. What Every Parent Should Know About School is an honest, positive, thought-provoking look at what schools are
today and what they could be in the future. Raising Boys in a New Kind of World is a passionate call for greater empathy. The more we
know about boys, the more realistic our expectations of them will be. Combining the expertise of its author – a celebrated expert in
parent-infant mental health and mother of two – with the latest findings in gene-by-environment interactions, epigenetics, behavioural
science, and attachment theory, Scientific Parenting describes how children’s genes determine their sensitivity to good or bad parenting,
how environmental cues can switch critical genes on or off, and how addictive tendencies and mental health problems can become
hardwired into the human brain. Includes Raising Boys in a New Kind of World Scientific Parenting What Every Parent Should Know
About School
Courses for Change in Writing Carl H. Klaus 1984
Language A for the IB Diploma: Concept-based learning Kathleen Clare Waller 2019-08-26 Confidently navigate the new syllabus with a
variety of teaching resources to help you plan engaging syllabi, timelines and lessons that are aligned to the concept-based learning
approach. - Confidently teach the two new courses with a clear overview of concept-based learning and inquiry and how these can be
aligned to the assessment objectives and learning outcomes - Easily navigate the new courses and plan your teaching with a variety of
templates, timelines and charts - Develop a concept-based learning course with specific advice and lessons that help students
understand the texts and topics more deeply - Help guide students through the assessment process with advice and examples covering
each assessment - Learner Portfolios & the Individual Oral, HL Essay, Paper 1 and Paper 2
What Every Parent Should Know About School Michael Reist 2013-08-17 An inside look at what our schools are like today and practical
advice for navigating the educational system. School is our children’s second home. They will spend more time there than anywhere
else in their formative years. We all need to talk honestly about the nature of this environment, how it works, and how it doesn’t work.
Our kids are depending on us to create a school system where they can learn as well as feel happy. The more we know about how
school works, the better we will be able to navigate our way through "the system" and help our children do the same. What Every Parent
Should Know About School is an honest, positive, thought-provoking look at what schools are today and what they could be in the future.
Standards Matter Katherine Scheidler 2015-01-29 While critics rail against Common Core State Standards for national school learning
guides, few know exactly what these Standards are, and fewer can assess if these Standards are a positive step for education.
Standards are simply the high-level literacy skills and understandings that have been traditionally taught, but only in some schools and
for some students. Standards focus on careful close reading and critical analysis, help students develop ideas well in writing, boost
research understandings, create skills to discern and write valid argument, spark creative writing, and release ability to learn on one's
own, for continued success in life, and to help bring a brighter future to all students. Do these Standards "dumb down" learning? Do they
stifle teachers' creativity and independence? Are they a low-ceiling straitjacket for teachers? Are "bubble tests" poor tests? Are
Standards unfair for urban and traditionally underperforming students? In this brief volume, the author spells out each Reading and
Writing Standard to show that the Common Core State Standards simply guide high-level achievement for all students, invite teacher
innovation and creativity, and make school a more exciting place of learning. The national tests include extensive writing and evaluate
the understanding of ideas. These Standards and tests ask students to investigate and learn to make their own decisions, as we all
should, based on evidence. The evidence provided here sheds light on excellent guides to help each child succeed. Common Core
State Standards are an opportunity to develop a common national base of high-quality learning. We must seize this chance to raise the
bar in American education.
Het weer van gisteren Anne Enright 2009-10-31 Het weer van gisteren gaat over verlies en verlangen en is geschreven met de
bitterzoete tederheid die het werk van Anne Enright kenmerkt. In Het weer van gisteren staat het menselijk bestaan centraal: de relaties
die we aangaan met anderen en de relaties die mislukken. De verhalen spelen zich af in Dublin en Venetië, op een Amerikaanse
campus en in een caravan op een Franse camping. De vrouwelijke personages in de verhalen worden ontroerd, lastiggevallen of
gefascineerd door mannen die ze maar niet kunnen doorgronden. Deze scherpe, schitterende verhalen maken eens te meer duidelijk
dat Anne Enright moet worden gezien als een van de beste auteurs van deze tijd.
Het spookschip de Vliegende Hollander Frederick Marryat (Kapitein) 1889
Auschwitz Laurence Rees 2011-06-23 Op 27 januari 1945 werd Auschwitz, een van de beruchtste concentratiekampen uit de nazi-tijd,
door het Rode Leger bevrijd. In dit aangrijpende en veelomvattende boek vertelt journalist en programmamaker Laurence Rees hoe
deze oorspronkelijk Poolse kazerne uit kon groeien tot een van de grootste vernietigingskampen uit de geschiedenis van de mensheid:
hier werden meer dan 1,5 miljoen mensen vergast, voornamelijk joden, Sinti en Roma. Auschwitz vormde daarmee een van de pijlers
van de Endlösung, het plan van de nazi's om alle bevolkingsgroepen die niet voldeden aan het ideaal van de ariër om te brengen.
Fahrenheit 451 Ray Douglas Bradbury 2020* Schrikbeeld van een maatschappij waarin het boek wordt vernietigd en boekbezitters
worden vervolgd.
De figuranten Bret Easton Ellis 2010-07-20 Clay Easton, de hoofdpersoon uit Minder dan niks, is inmiddels een succesvol
scenarioschrijver. Rond kerst verruilt hij zijn appartement in New York voor zijn luxeflat in Los Angeles om als medeproducer te helpen
bij de casting van een op zijn scenario gebaseerde film. Algauw raakt hij verstrikt in een intrige waarin zijn oude vrienden Julian, Blair,
Trent en Rip een rol spelen.
We hebben altijd in het kasteel gewoond Shirley Jackson 2017-06-20 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' is de bekendste roman
van Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het familiehuis van de Blackwoods, waar Merricat Blackwood woont met haar enige zus
Constance en haar oom Julian. Niet lang daarvoor waren er zeven Blackwoods, totdat er op een vreselijke nacht een dodelijke dosis
arsenicum in de suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de moord omdat zij geen suiker at maar ze is vrijgesproken, en
sindsdien laat de buitenwereld de Blackwoods niet meer met rust. Als hun neef Charles arriveert wordt de situatie nog dreigender.
Merricat is echter de enige die het gevaar inziet dat de komst van Charles met zich meebrengt, en ze moet snel handelen om haar
overgebleven familieleden uit zijn greep te houden. 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' bevat een nawoord van Niña Weijers.
Common Core Language Arts Workouts, Grade 8 Linda Armstrong 2015-01-05 The Common Core Language Arts Workouts: Reading,
Writing, Speaking, Listening, and Language Skills Practice series for grades 6 through 8 is designed to help teachers and parents meet
the challenges set forth by the Common Core State Standards. Filled with skills practice, critical thinking tasks, and creative exercises,

some are practice exercises, while others pose creative or analytical challenges. These workouts make great warm-up or assessment
exercises. They can be used to set the stage and teach the content covered by the standards or to assess what students have learned
after the content has been taught. -- Mark Twain Media Publishing Company specializes in providing captivating, supplemental books
and decorative resources to complement middle- and upper-grade classrooms. Designed by leading educators, the product line covers a
range of subjects including mathematics, sciences, language arts, social studies, history, government, fine arts, and character.
Common Core State Standards for Grade 9 Michelle Manville 2015-02-12 Common Core State Standards for Grade 9: Language Arts
Instructional Strategies and Activities is designed to help teachers address Common Core standards using effective, research-based
instructional strategies in combination with ready-to-use activities. These strategies include identifying similarities and differences, writing
summaries and taking notes, creating non-linguistic representations, and suggestions for homework and practice. There are a variety of
suggested texts as well as identified text exemplars that can easily be used with the strategies and activities. Some additional key
features of this book include: Each instructional strategy is described in detail and includes lists of activities that would complement the
strategy. A list of standards and strands is given for each grade level. Chapters are designed to focus on specific strands and contain
lists of detailed activities for the standards within the strand. Many activities address multiple standards within the activity. Each activity
contains focus standards and many contain suggested works. Standards citations are listed at the end of each activity. Many standards
are addressed more than once throughout the strands. Sample activity formats and questions can be found in the appendix.
The Greenwood Guide to American Popular Culture: Editorial cartoons through illustration M. Thomas Inge 2002
Lief leven Alice Munro 2012-12-07 Lief leven is de briljante nieuwe verhalenbundel van de veelgeprezen Canadese auteur Alice Munro.
Ze is op ongeëvenaarde wijze in staat de essentie van het leven in korte, tijdloze verhalen neer te zetten. Ze beschrijft de momenten die
het leven vormgeven: de momenten waarop een droom, seks of misschien een simpele speling van het lot een persoon van zijn
gebaande paden af weet te brengen en nieuwe poorten opent. Zoals Greta, de getrouwde dichteres in ‘Japan bereiken’, die dronken
wordt op een literair feestje waar ze zich niet thuis voelt. Ze wordt gered door een columnist op wie ze halsoverkop verliefd wordt. Ze
volgt hem, met haar dochtertje in haar kielzog, naar de andere kant van het land, in de hoop hem weer te zien. ]‘Al vele jaren in mijn
persoonlijke topvijf van meest gekoesterde schrijvers.’ –Herman Koch
De lifter Roald Dahl 2013-09-12 In het korte verhaal De lifter pikt een man tijdens een ritje in zijn gloednieuwe auto een wonderbaarlijk
vingervlugge lifter op. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te kopen.
Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar
leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus
Smith, zwaar getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op
verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the
Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs,
zijn van blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling,
Schateiland van Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.
Hoop voor dier en wereld Jane Goodall 2012-04-04 Dankzij het herstelvermogen van de natuur en de niet klein te krijgen menselijke
geest is er nog altijd hoop voor onze wereld en de dieren die daarin leven. Om de haverklap horen we over dieren die op het punt van
uitsterven staan, en slecht nieuws over het milieu staat elke dag in de krant. Jane Goodall heeft in dit boek verhalen verzameld die wél
goed aflopen, want er zijn mensen die de moed niet opgeven en erin slagen de laatste exemplaren te beschermen, of de soort in
gevangenschap te laten voortbestaan. En dat lukt vaker dan we in de krant lezen, zoals Goodall in haar spannende boek laat zien. Er is
nog steeds Hoop voor de dierenwereld. De pers over Jane Goodall: 'Jane Goodalls werk met chimpansees is een van de grootste
wetenschappelijke prestaties van de Westerse wereld.' stephen jay gould 'Ze heeft zonder twijfel een van de belangrijkste bijdragen
geleverd aan onze kennis van de wereld.' encyclopedia britannica Jane Goodall is een wereldberoemde primatoloog. Ze ging ooit als
secretaresse naar Afrika, maar begon daar al snel aan haar onderzoek over het sociale leven van de chimpansee. Ze was zo goed dat
ze een doctoraat van Cambridge kreeg, zonder ooit afgestudeerd te zijn. Ze maakte films, schreef diverse boeken (voor volwassenen en
kinderen) en richtte wereldwijd het Jane Goodall Instituut op dat zich richt op de bescherming van zeldzame diersoorten
Literature Joris Heise 1995
The Carleton Miscellany 1980
Götz en Meyer David Albahari 2004-01-01 Bij de zoektocht naar het verleden van zijn joods-Servische familie stuit een leraar uit
Belgrado op de namen van twee mannen die betrokken waren bij de liquidatie van joden in de Tweede Wereldoorlog.
The Noir Forties Richard Lingeman 2012-12-04 From one of our finest cultural historians, The Noir Forties is a vivid reexamination of
America's postwar period, that "age of anxiety" characterized by the dissipation of victory dreams, the onset of the Red Scare, and a
nascent resistance to the growing Cold War consensus. Richard Lingeman examines a brief but momentous and crowded time, the
years between VJ Day and the beginning of the Korean War, describing how we got from there to here. It evokes the social and cultural
milieu of the late forties, with the vicissitudes of the New Deal Left and Popular Front culture from the end of one hot war and the
beginning of the cold one -- and, longer term, of a cold war that preoccupied the United States for the next fifty years. It traces the
attitudes, sentiments, hopes and fears, prejudices, behavior, and collective dreams and nightmares of the times, as reflected in the
media, popular culture, political movements, opinion polls, and sociological and psychological studies of mass beliefs and behavior.
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