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Na de dood van een zwarte slaveneigenaar is de onrust op
diens plantage het begin van de ineenstorting van de
samenleving in het 19e eeuwse Virginia.
500 AP style questions with detailed answer explanations to
prepare you for what you’ll see on test day 5 Steps to a 5:
500 AP U.S. Government and Politics Questions to Know by
Test Day gives you 500 practice questions that cover the
most essential course material and help you work toward a 5
on the test. The questions parallel the format and degree of
difficulty that you’ll find on the actual AP exams and are
accompanied by answers with comprehensive explanations.
The questions in this book were written by expert AP teachers
who know the exam inside and out, so they closely reflect
what you’ll see when you’ll sit for the AP U.S. Government
and Politics test. This valuable study guide features: • 500 APstyle questions and answers • Detailed review explanations
for right and wrong answers • Close simulations of the real
AP exam • Updated material that reflects the latest AP exam
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele
thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog. Isabel Archer,
een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis
naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen
die haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is
aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat ze valt voor de
ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat
avant la lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen.
‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’
meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John
Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad van het
verstikkende leven van Isabel Archer oppakt waar de roman
van James ophield.
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Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen
Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de
poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag
en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf
ca. 3 jaar.
Over the past fifteen years Northeast Asia has witnessed
growing intraregional exchanges and interactions, especially
in the realms of culture and economy. Still, the region cannot
escape from the burden of history. This book examines the
formation of historical memory in four Northeast Asian
societies (China, Japan, South Korea, and Taiwan) and the
United States focusing on the period from the beginning of
the Sino-Japanese war in 1931 until the formal conclusion of
the Pacific War with the San Francisco Peace Treaty of 1951.
The contributors analyse the recent efforts of Korean,
Japanese, and Chinese scholars to write a ‘common history’
of Northeast Asia and question the underlying motivations for
their efforts and subsequent achievements. In doing so, they
contend that the greatest obstacle to reconciliation in
Northeast Asia lies in the existence of divided, and often
conflicting, historical memories. The book argues that a more
fruitful approach lies in understanding how historical memory
has evolved in each country and been incorporated into
respective master narratives. Through uncovering the
existence of different master narratives, it is hoped, citizens
will develop a more self-critical, self-reflective approach to
their own history and that such an introspective effort has the
potential to lay the foundation for greater self- and mutual
understanding and eventual historical reconciliation in the
region. This book will be essential reading for students and
scholars of Asian history, Asian education and international
relations in East Asia.
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing.
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Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the
highest global circulation of any African American-focused
magazine.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste
meisje van school. Als zijn kleine broertje leukemie krijgt,
verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Klassieke teksten van de Amerikaanse pragmatistische
filosoof William James (1842-1910) over religieus geloof.

1491 verandert voorgoed ons beeld van de
geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er
misschien wel meer mensen in Amerika dan in
Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden
stromend water en bezaten prachtige botanische
tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse
Indianen maïs volgens zeer geavanceerde
teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in
de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de
Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de
Europeanen met hun geweld en ziektes hier een
einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor
altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika
zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een
van de Bahama's voet aan wal zette Charles C.
Mann schreef een heldere en levendige synthese
van wat door historici, geografen en archeologen de
afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en
het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika.
Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze
mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende,
hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's,
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Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met
het inheemse Amerika van de schoolboekjes:
passief, primitief en in de confrontatie met Europa
gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann
heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.'
Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen
zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag
de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.'
Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend
en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over
de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt
onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen
die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit
boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times
Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en
betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles
Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492
een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in
alles verschilde van de ons toen bekende
werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor
Science en The Atlantic Monthly.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende
zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het
niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een
uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag,
maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op
zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een
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bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers
hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in
wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en
alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn
geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale wiskundige en The
Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen
succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp
en amusement in één! entertainment weekly
Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The
New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist
bij de Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was
in 2005 volgens Time een van de honderd
invloedrijkste mensen.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips,
gadgets and digital technology, information on the
newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige
ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
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daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze.
‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal
komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene
kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden,
in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet
Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet
van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de
geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime
tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De
geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder
kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst
in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal
over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat
een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd
betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
De beroemde klassieker in een nieuwe vertaling, met de
originele tekeningen van Winnie de Poeh-illustrator
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
Page 6/8

Acces PDF Ap American Pageant 12th Edition
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.
AP* U.S. History Review and Study Guide for American
Pageant 12th editionLulu.comAmerican Pageant Ap
Version Plus Study Guide 12th EditionHistory Textbooks
and the Wars in AsiaDivided MemoriesRoutledge
Beschrijving van de verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van
de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Het is tijd voor het einde van onze huidige schooldagen
Ken Robinson is een van de meest invloedrijke personen
op het gebied van onderwijs. Met Creatieve scholen richt
Robinson zich op een van de belangrijkste problemen
van onze tijd: hoe transformeer je het problematische
schoolsysteem tot een succesvol schoolsysteem?
Robinson stelt een zeer persoonlijke en organische
aanpak voor om zo alle jongeren te betrekken bij de
uitdagingen die de 21e eeuw heeft te bieden. Een boek
vol anekdotes, praktijkvoorbeelden en grensverleggend
onderzoek - geschreven in de zo bekende humoristische
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en vermakelijke stijl van Robinson - dat docenten,
ouders en politici zal inspireren om opnieuw te kijken
naar het werkelijke doel van onderwijs. Ken Robinson is
een internationaal erkend opinieleider op het gebied van
onderwijsontwikkeling, creativiteit en innovatie. Zijn
lezingen hebben een grote impact op zijn publiek, waar
ook ter wereld. De video's van zijn beroemde TEDlezingen werden bekeken door zo'n 200 miljoen mensen
in meer dan 150 landen.
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