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Eenentwintig science-fiction verhalen over robots,
intelligente computers en menselijke problemen in
de toekomst.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging
was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de
rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde
tegen de achterstelling die vrouwen al sinds
mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de
vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd
over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat
haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen
als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw
kunnen worden. En vrouwen hoorden
vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich
de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven
door mannelijke politici.
The Practice of Statistics is the most trusted program
for AP® Statistics because it provides teachers and
students with everything they need to be successful
in the statistics course and on the AP® Exam. With
the expert authorship of high school AP® Statistics
veterans, Daren Starnes and Josh Tabor and their
supporting team of AP® teacher/leaders, The
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UPDATED Practice of Statistics, Sixth edition
features a revised organization to match the new unit
structure in the 2019-2020 Course Framework for
AP® Statistic perfectly.
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandelas
persoonlijke archief. Dit materiaal is nog nooit eerder
gepubliceerd: het omvat logboeken van tijdens de
strijd tegen de apartheid, dagboeken en brieven uit
de tijd van zijn gevangenschap, kladblokjes uit de
overgangsperiode na de apartheid, opgenomen
privégesprekken en correspondentie uit zijn jaren als
president. Een persoonlijke reis van Mandelas
eerste politieke bewustwording tot zijn betoverende
rol op het toneel van de wereldpolitiek. Het boek
verhaalt over een heldhaftig leven aan het front van
het gevecht voor vrijheid en gerechtigheid. In
gesprek met mijzelf is een persoonlijk verslag, vanaf
het eerste ontwaken van Mandelas politieke
geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel.
Het is een zeldzame kans om tijd door te brengen
met Nelson Mandela; met hem in contact te komen,
in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. Het
definitieve boek van en over Nelson Mandela. In zijn
cel [op Robbeneiland] probeerde ik me Mandela
voor te stellen de legende die de geschiedenis heeft
veranderd als de Mandela die zoveel heeft
opgeofferd voor die verandering. In gesprek met
mijzelf bewijst de wereld een enorme dienst: het
geeft een beeld van Mandela als mens. - President
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Barack Obama een schatkist vol
wetenswaardigheden en nieuwtjes over de antiapartheidsstrijder die uitgroeide tot icoon. - de
Volkskrant Nelson Mandela is geboren in Transkei,
Zuid-Afrika, op 18 juli 1918. Hij werd lid van het
African National Congress (ANC) in 1944 en hij was
vanaf 1948 een van de leiders in de opstand tegen
het apartheidsbewind. In 1962 werd hij gearresteerd,
waarna 27 jaar gevangenschap volgde. In die tijd
groeide zijn status als symbool van de strijd tegen de
apartheid. Mandela kreeg in 1993 de Nobelprijs voor
de vrede en werd in 1994 de eerste democratisch
gekozen president van Zuid-Afrika.
The Practice of Statistics is the most trusted program
for AP® Statistics because it provides teachers and
students with everything they need to be successful
in the statistics course and on the AP® Exam. With
the expert authorship of high school AP® Statistics
veterans, Daren Starnes and Josh Tabor and their
supporting team of AP® teacher/leaders, The
Practice of Statistics, Sixth edition (TPS6) has been
crafted to follow the topical outline of the AP®
Statistics course with careful attention paid to the
style, nomenclature, and language used on the AP®
Statistics exam. It combines a data analysis
approach with the power of technology, innovative
pedagogy, and an extensive support program built
entirely for the sixth edition. New resources,
including a robust online homework program and an
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extensively revised TestBank, give teachers and
students everything they need to realize success on
the exam and in the course.
Wanneer er voor de deur van een hotel een mand
met groene muizen open valt, gebeurt er van alles
tegelijk. Tekstloos prentenboek met stripachtige
illustraties waarop veel te zien valt.
The Practice of StatisticsWH Freeman
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke
meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn
eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het
kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere
kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen
is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde
land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van
valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen
vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk,
groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat
De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke
geest is.
Een jonge Engelse leraar ontwikkelt een erotische obsessie
voor zijn veel jongere Vlaamse pupil.

Vanuit zes verschillende disciplines (milieu, natuur,
economie, geschiedenis, landelijke sociologie en
sociale geografie) wordt de relatie met landbouw
aangetoond, alsook het gevolg van deze relatie voor
de invulling van duurzame landbouw.
Homoërotische jeugdherinneringen.
Een meisje uit een nette maar arme Peruaanse
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familie wordt bordeelhoudster in een klein stadje bij
de Amazone.
Een ethiek voor gentechnologie Een must read voor
iedereen die begaan is met medisch-ethische kwesties.
Toegankelijk boek vol aansprekende voorbeelden.
Doorbraken in de genetica beloven ons veel goeds:
genezing en preventie van slopende ziektes. Maar ze
brengen ons ook in een lastig parket: we kunnen steeds
meer sleutelen aan onze genetische eigenschappen en
die van onze kinderen. Een doof paar dat via
donorinseminatie per se een doof kind wil, geeft ons een
ongemakkelijk gevoel. Of wat te denken van een
onvruchtbaar stel dat 50.000 dollar belooft voor een
'perfecte' eicel van eidonor met onder meer een
atletische bouw en een extreem hoog IQ? Aan de hand
van aansprekende voorbeelden en gedachteexperimenten houdt Harvard-filosoof Michael Sandel een
stevig pleidooi tegen het streven naar volmaaktheid van
de menselijke natuur. Gentechnologie vergt een nieuwe
manier van ethiek bedrijven en zal de grote morele
vraagstukken weer op de politieke agenda zetten.
Filosoof Michael J. Sandel is hoogleraar politieke
wetenschappen aan Harvard-University. Vorig jaar
verscheen zijn internationale bestseller Rechtvaardigheid
in het Nederlands. Ook Pleidooi tegen volmaaktheid
werd al in zeven talen vertaald.
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