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Información bibliográfica 1985-02
Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het verschijnen van Wilde zwanen markeerde een
van de grootste uitgeefsuccessen van de afgelopen decennia. Na een wat langzame start
bracht de liefdesverklaring van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad daar verandering in,
en sindsdien is het boek tientallen malen herdrukt. Wilde zwanen verscheen in 1992 in het
Nederlands en wereldwijd werden er meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht. Het is
daarmee het best verkochte boek dat ooit over China verscheen. Het geeft een
panoramische visie van drie vrouwen op een complexe samenleving in de vorm van
prachtige memoires, intieme portretten en een meeslepende kroniek van het twintigsteeeuwse China. Ondanks de haast onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en haar familie
zijn overkomen, is Wilde zwanen een indrukwekkende getuigenis van optimistisch geloof in
een rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor iedereen.
Library of Congress Catalog Library of Congress 1965
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 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.
Praagse winter Madeleine Albright 2012-08-15 Madeleine Albright is in 1997 net benoemd
tot minister van Buitenlandse Zaken van de VS als ze tot de ontdekking komt dat haar
grootouders van vaderszijde Joods waren en zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog.
Het is een grote schok; haar ouders hebben dat deel van hun familiegeschiedenis altijd voor
haar verzwegen. De ontdekking is het begin van een zoektocht naar de wortels van haar
familie, maar ook naar de gecompliceerde geschiedenis van Tsjecho-Slowakije, het land
waarin Albright de eerste jaren van haar leven opgroeide en dat haar familie bij het utibreken
van de oorlog is ontvlucht. Haar jeugd bracht ze door in ballingschap, eerst in Londen en
later in de Verenigde Staten. In Praagse winter doet Madeleine Albright verslag van de
eerste twaalf jaar van haar leven. De jaren 1937-1948 omvatten zowel de invasie van de
nazi's in Praag en het begin van de Holocaust alsook het einde van het fascisme en de
opkomst van het communisme in de jaren na de oorlog. Ze laat zien hoe in deze perioden
miljoenen burgers werden losgerukt uit hun vertrouwde omgeving en werden gedwongen om
nieuwe rollen aan te nemen: die van leider in ballingschap of vrijheidsstrijder, verzetsheld of

collaborateur, slachtoffer of dader.
Cumulated Index Medicus 1997
Interchange Level 1 Workbook Jack C. Richards 2017-07-06 Teach with confidence, using
the world's favorite English course. Interchange is a four-level, American English course that
has been used by over 50 million students worldwide. This Level 1 Workbook provides six
pages of additional practice for each unit of the Student's Book. The workbook helps recycle
and review language by providing additional practice in grammar, vocabulary, reading, and
writing. It is appropriate for in-class work or can be assigned as homework.
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn
Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte grootouders langs de
kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid
in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het
noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op
een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een hellevaart door een landschap
dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als Jojo
geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in de
onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de
National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het lied van de
geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft gekregen voor
fictie.
General convention of inter-American conciliation Washington (D.C.). International
Conference of American States on Conciliation and Arbitration 1929
Bibliography of American Imprints to 1901: Main part 1993
Cutting Edge Sarah Cunningham 2013 Engaging texts, new video content and a
comprehensive digital package are just some of the features that make this fully revised
edition even more effective.
The Arizona Quarterly 1991
AMERICAN ENGLISH FILE 2019
Puerto Rico reports Puerto Rico. Supreme Court 1905
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige
jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige
leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als
gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar
grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling
van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar
geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te
zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te
vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Het dertiende verhaal Diane Setterfield 2009 Een hoogbejaarde Engelse auteur vertelt haar
levensverhaal aan de dochter van een boekhandelaar die haar biografie moet publiceren.
The National Union Catalogs, 1963- 1964
Truth 1885
Library of Congress Catalogs Library of Congress 1970
Catalog of the Avery Memorial Architectural Library of Columbia University: National H Painting Is Avery Library 1968
De nieuwe republiek Lionel Shriver 2013-02-14 `Lionel Shriver bedrijft messcherpe satire en
vangt de ironie van deze tijd. LA Times Edgar Kellogg is een ontevreden advocaat in New

York. Wanneer de kans zich voordoet om journalist te worden, gaat hij voor het avontuur. Hij
krijgt de opdracht om in Portugal verslag te doen van een opbloeiende terroristische
organisatie. En daar ziet hij in Barrington Saddler, de verdwenen verslaggever die hij moest
vervangen, precies het mythische personage dat hij graag zou willen zijn. Maar niet alles is
zoals het lijkt. De terroristen die zich `Dappere Soldaten van Barba noemen hebben de rest
van de wereld geprobeerd op te blazen in de strijd voor de onafhankelijkheid van hun
provincie, maar dat is zo n achterlijk en onaantrekkelijk gebied dat je er niet eens zou willen
wonen. En waarom zijn de aanslagen plotseling gestopt na het verdwijnen van Barrington?
`Shrivers begrip voor haar personages is zo intiem, zo onsentimenteel [ ]. De karakters
nestelen zich permanent in de verbeelding van de lezer. The New York Times `Briljant en
grappig, [Shriver is] een onovertroffen plotschrijfster, een meester in de misantropie. Time
`Shrivers roman is niet alleen een roman over terrorisme maar ook over journalistiek en de
werking van charisma. Financial Times
Basic Grammar in Use Student's Book without Answers Raymond Murphy 2017-09-21 The
world's best-selling grammar series for learners of English. Basic Grammar in Use Fourth
Edition is an American English reference and practice book for beginner level learners (A1B1). With simple explanations, clear examples, and easy to understand exercises, it is
perfect for students who need extra help with English grammar. This version does not
include an answer key for the exercises, so is ideal for use in the classroom.
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) First multi-year cumulation covers six
years: 1965-70.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van
de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de
eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste
mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te
sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan
overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt
Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen
enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk
zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen
bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De
dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele
menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven.
Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te
geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn
vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal
University of California Union Catalog of Monographs Cataloged by the Nine Campuses from
1963 Through 1967: Authors & titles University of California (System). Institute of Library
Research 1972
Subject Index of Modern Books Acquired British Library 1971
We moeten het even over Kevin hebben Lionel Shriver 2012-07-19 International bestseller
van Lionel Shriver over een moeder die worstelt met de gruwelijke misdaad van haar zoon.
‘We moeten het even over Kevin hebben’ van Lionel Shriver is het aangrijpende relaas van
de zoektocht van een moeder naar de beweegredenen van haar zoon, die een gruwelijke
misdaad heeft gepleegd. Is het haar schuld, omdat ze niet genoeg of misschien zelfs wel
helemaal niet van hem hield? Of is het de schuld van zijn vader, die zijn zoon nooit heeft
willen zien zoals hij werkelijk was? Lionel Shriver is schrijver van onder andere ‘De

Mandibles’, ‘De weg van de meeste weerstand’ en ‘Tot de dood ons scheidt’. ‘We moeten
het even over Kevin hebben’ was een internationale bestseller, ontving de Orange Prize for
Fiction en werd in 2011 verfilmd met Tilda Swinton in de hoofdrol.
De architectuur van het geluk Alain De Botton 2020 Beschouwingen over de relatie tussen
het welbevinden van de mens en zijn omgeving (de architectuur) vanuit kunsthistorisch
perspectief.
Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo 1945
Writings on American History, 1962-73 1985 This book "provides a comprehensive listing of
the book-length works published from 1962 to 1973 that are relevant to the study of
American history [and is] organized into a subject classification system. This bibliography
gives access to over 50,000 works on the history, the geography, and the political, social,
and economic aspects of the United States, its people, its government, and its institutions.
The entries cover the entire area now within the United States or under its jurisdiction,
ranging from prehistoric times to 1973"--Introd.
Library of Congress Catalog Library of Congress 1965 A cumulative list of works represented
by Library of Congress printed cards.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en
persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest
zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op
de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon
potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer
aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Hispania 1935 Vol. 1 includes "Organization number," published Nov. 1917.
De erfpachters / druk 1 John Grisham 2009-11 Gebeurtenissen tijdens het oogstseizoen op
het platteland van Arkansas in 1952 veranderen het leven van een 7-jarige jongen en zijn
familie voorgoed.
De strijd om Spanje Antony Beevor 2011-04-13 De Spaanse Burgeroorlog was een van de
bitterste conflicten van de twintigste eeuw. Van over de hele wereld kwamen socialisten om
tegen Franco te vechten. Voor de Russen, de Italianen en de Duitsers bleek de strijd in
Spanje een voorbode te zijn van wat zich in de Tweede Wereldoorlog zou afspelen. Op
basis van een grote hoeveelheid nieuw archiefmateriaal dat de laatste decennia toegankelijk
is geworden - waaronder informatie uit Spaanse, Duitse en Russische archieven - heeft
Anthony Beevor een nieuwe geschiedenis van de Burgeroorlog geschreven. De strijd om
Spanje is daarmee een standaardwerk geworden, dat meer up-to-date is dan alle bestaande
overzichten.
Spanish and English Texts of Addresses of the Delegates at the First Plenary Session, in the
Pan American Building, Washington, D.C., Monday, December 4, 1922, at 10 A.M. ... 1923
De psychologie van het kind Jean Piaget 1978 Studie over de groei van de kinderlijke
intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
El Libro español 1961
Conference on Central American Affairs, Washington, December 4, 1922-February 7, 1923
1923
Grammar and Beyond Level 3 Teacher Support Resource Book with CD-ROM Paul Carne
2012-07-30 Based on extensive research, Grammar and Beyond ensures that students
study accurate information about grammar and apply it in their own speech and writing. The
Grammar and Beyond Teacher Support Resource Book with CD-ROM, Level 3, provides
suggestions for applying the target grammar to all four major skill areas, helping instructors
facilitate dynamic and comprehensive grammar classes; an answer key and audio script for

the Student's Book; a CD-ROM containing ready-made, easily scored Unit Tests, as well as
28 PowerPoint® presentations to streamline lesson preparation and encourage lively headsup interaction.
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