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Balkansky’s full-coverage survey of the Sola Valley, 65 km southwest of Oaxaca City,
documents 120 sites. By combining his data with that of 13 other regions of Oaxaca, he
produces a model for Zapotec state expansion that integrates colonization, diplomacy, and
military conquest.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.

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.
A Companion to Euripides is an up-to-date, centralized assessment of Euripides
and his work, drawing from the most recently published texts, commentaries, and
scholarship, and offering detailed discussions and provocative interpretations of
his extant plays and fragments. The most contemporary scholarship on Euripides
and his oeuvre, featuring the latest texts and commentaries Leading scholars in
the field discuss all of Euripides’ plays and their afterlife with breadth and depth
A dedicated section focuses on the reception of Euripidean drama since the
Hellenistic Original and provocative interpretations of Euripides and his plays
forge important paths of in future scholarship
In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide,
gaan zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van
rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien
hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven
over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks,
en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een
helende kracht kan verlenen.
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